
Endre Bojtár

Metamorfozy podmiotu dzieła (na
przykładzie utworu Dezsö
Tandoriego "Czekając na Godota: 11
aeromobilów")
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce
literatury polskiej 64/2, 249-259

1973



Pam iętnik L iteracki LXIV, 1973, z. 2

ENDRE BOJTÄR (Budapeszt)

METAMORFOZY PODMIOTU DZIEŁA
(NA PRZYKŁADZIE UTWORU DEZSÖ TANDORIEGO „CZEKAJĄC NA GODOTA:

11 AEROMOBILÓW”) *

Cisza lub bezmyślność

Odbiorca leniwie zanurzający się w  szerokim nurcie szlagierów, 
tekstów reklamowych, kolorowych czasopism ilustrow anych lubi, by przy
najm niej „prawdziwa sztuka” nie rozpieszczała go, lecz — dostarczając

* O budow ie tego utw oru zob. inform ację na s. 253 oraz s. 259. Poniżej — 
oryginał w iersza R. M. R ilkego (jest to fragm ent końcow y utworu V on den  Fon
tänen), a także polskie tłum aczenie, jak najbardziej zbliżone do w ęgierskiego do
słow nego przekładu Tandoriego (z w ariantam i).

...V ielleich t sind w ir  o b e n ,  
in  H im m el anderer W esen eingew oben, 
die zu  uns aufschauen abends. V ie lle ich t loben  
uns ihre D ichter. V ie lle ich t be ten  v ie le  
zu  uns em por. V ie lle ich t sind w ir  die Z iele  
von  frem den  Flüchen, die uns nie erreichen,
N achbaren eines G ottes, den  sie m einen  
in  unsrer Höhe, w en n  w ie  einsam  w einen, 
an den  sie g lauben und den sie verlieren , 
und dessen  B ildnis, w ie  ein  Schein aus ihren  
suchenden Lam pen, flü ch tig  und verw eh t, 
über unsere zerstreu ten  G esich ter geht...

1. ... Może jesteśm y tam  w  g ó r z e
2 . w etkani/w m ieszczeni w  niebo cudzych istnień
3. które w ieczorem  spoglądają na nas ku górze. Być m oże poeci ich
4. sław ią  nas. Być m oże /także/ w ie lu  /pod-/w znosi ku  nam
5. sw oje  m odlitw y. Być m oże jesteśm y /w łaśn ie/ celem
6 . cudzych przekleństw , które nigdy do nas nie docierają,
7. sąsiadam i jakiegoś boga, o którym  /tym  bogu/ tam ci m niem ają/m yślą,
8 . iż  znajduje się z nam i na wysokościach, podczas gdy oni w ciąż płaczą,
9. w  którego oni w ierzą i  którego tracą,

1 0 . a którego obraz /tego boga/ jak  snop św iatła
1 1 . z lam p szukających go z pośpiechem /biegnąc i znikając/rozpraszając się/rozw ie

w ając się
1 2 . przechodzi/przem yka/prześlizguje się po naszych roztargnionych/rozbitych tw a 

rzach



mu autentycznych wstrząsów, głębokich przeżyć, utrzym yw ała w należy
tym  porządku jego stan  duchowy. Na widok wspom nianych tu  „dzieł 
sztuki” skłonny jest on z iry tacją machnąć ręką: „brednie!” — i trudno 
go za to winić. Sztuka współczesna z początku do tego stopnia i z taką 
prem edytacją karm iła najrozm aitszą blagą swą pełną ufności publiczność, 
że obecna nieufność odbiorcy jest całkowicie uzasadniona. Tym  bardziej 
że utw ór Tandoriego znalazł się blisko owego progu, po którego prze
kroczeniu „czytelnik pozbawiony jakiejkolw iek wskazówki, niezbędnej 
dla odbioru dzieła, będzie reagował biernie, za chwilę zaś, znudzony, od
czuje jedynie nieuporządkowane przejaw y »obłędnego szumu«” 1.

Pewnie, że nie tak  łatwo ustrzec się w ylania dziecka wraz z kąpielą. 
Chodzi o to, iż dzieło sztuki jest przedmiotem czysto intencjonalnym , 
co znaczy, że czysto fizyczna podstawa jego egzystencji — ten  m artw y 
stos wydrukowanych na papierze liter — przekształci się w dzieło sztuki 
tylko wtedy, gdy autor, a z kolei także czytelnik, włożą weń swą intencję, 
swój zamiar. Inaczej mówiąc, jeśli nie chcę lub nie potrafię odebrać w ier

sz a  jako wiersza, wówczas naw et najbardziej poetyckie dźwięczne, cudow- 
jne strofy odbiją się ode mnie niczym groch od ściany. (Np. jeśliby nas 
jwieszano, czyż moglibyśmy kontemplować piękną elegię Sandora Petofiego 
Pod koniec września  — naw et gdybyśmy akurat byli w elegijnym  nastro
ju.) Ale sprawdza się to i w sytuacji odwrotnej : jeśli artysta pod czy nad 
jakimś wytworem  natu ry  umieści swoje nazwisko, a odbiorca gotów jest 
przyjąć reguły gry, rodzi się dzieło sztuki.

 współczesną, doszli do tej prawdy właśnie w cesie podziału pracy,  okresie wi

docznie przejęła się świadomością swej nieznośnej sytuacji. Utraciwszy ko
lejno swe mitologiczne, religijne, dekoracyjne, informacyjne, a później i roz
rywkowe funkcje (tę ostatnią, wyraźnie wyodrębniającą ją  od „wysokiej 
sztuki”, przejęła szczególna gałąź przem ysłu; tak np. Dezsö Tandori pisze 
zupełnie zrozumiałe teksty  piosenek estradowych), sztuka zauważyła na
gle, iż jest zbyteczna, otoczona nienawiścią, w yalienow ana ze społeczeń
stwa. Później, gdy władcy tego św iata pojęli, że sztuka stała się bezsilna i bezbronna i nie 
zważając na nią — spokojnie mogą dalej zajm o- ; wać się swymi światowym i wojnam 
faszyzmami, zrobili naw et dla niej niewielkie miejsce w nowym systemie*, w krajach 
ekonomicznie rozwi- i niętych muzy, te błaźnice, do uprzykrzenia strojące tragiczne grymas 
robią, co im się żywnie podoba, w myśl przysłowia „pies szczeka, a ka- j raw ana idzie 
dalej”. !

1 M. C e r v e n k a ,  K  sem antice tzv . konkretn i poezie. „Orientace” 1966, nr 4, 
s. 30-31.



W takich okolicznościach praw dziw y artysta  mógł wybrać jedynie 
ciszę, milczenie; albo całkowicie porzucał poezję — to bezmyślne spędza
nie czasu (los Rim bauda nabrał w ym iaru symbolicznego), albo mógł da
lej zagłębiać się w  sobie dla siebie, dla przyjaciół, dla szuflady b iu rka  
(z przykładów, których są setki, wspom nim y choćby Kavafisa). W ydawa
ło się jednak, że jest jeszcze jeden sposób obrony przed surową rzeczy
wistością. Św iat nie potrzebuje poetów? Tedy przywdziejm y robocze dre
lichy! I oto pod opiekuńczym skrzydłem  aw angardy rodzi się nowy a rty 
sta, który właściwie nie jest naw et artystą, lecz jedynie kimś nadającym  
form ę tem u wszystkiemu, czego nie um ieją w yrazić prości synowie ludu, 
ci od w arsztatów ; ten  „rzem ieślnik słow a”, „robotnik-poeta” i „poeta- 
-robotnik”, producent szczęścia, radości, k tóry  — jak  ów robotnik od m a
szyny — stworzy i w  nielekkim  trudzie w yrazi piękno nadchodzącego 
świata.

Na prześw iadczeniu i w ysiłku  poetyckim  um ocować m ożna rów noupraw nie
nie trudu poetyckiego w śród innych działów  pracy. N iew iara w  skuteczność 
w łasnych środków poetyckich jest w  pracy poetyckiej lekcew ażeniem  w szelkiej 
pracy lub naiw nie społecznikow skim  przecenianiem  pew nych rodzajów  pracy. 
Wiara w  rzetelność trudu artystycznego sprowadza poezję na grunt rzeczyw i
stości społecznej. N ie m a żadnego upraw nionego powodu, aby poezję w yłączać  
z kręgu zaw odów  rów nie w ynalazczych jak elektrotechnictw o i rów nie trudnych  
jak akrobatyka2.

Deklarację słowo w słowo pokrywającą się z tą  wypowiedzią Przybosia 
znajdujem y we współczesnych m u m anifestach, artykułach programo
wych, „sztukach poetyckich” . I poeci aw angardy istotnie przystąpili do 
udowadniania, iż można postawić znak rów nania między poezją a rzeczy
wistością, twórczością artystyczną a pracą produkcyjną. Obwoławszy swój 
surowiec dziełem sztuki, jeden po drugim  obnażyli — skorzystajm y z te r
m inu form alistów  rosyjskich — własne „chw yty” w  imię dem istyfikacji 
sztuki: to nie oszustwo i nie m istyfikacja, patrzcie uważnie, oglądajcie — 
ale nie nasze dusze — oglądajcie wyłącznie nasze ręce!

Kiedy zaś owo obnażanie się doszło do tego, że naw et suszarka do 
butelek czy koło rowerowe przekształciły się w  dzieło sztuki i w ten 
sposób zniknęły chw yty ulegające obnażeniu, ujaw nił się ostatni w y
znacznik dzieła sztuki: in tencja, zamiar. Jeśli muszlę klozetową bez za
stosow ania jakiegokolwiek chwytu, bez jakiejkolw iek obróbki, można po
dać za rzeźbę, wówczas istotą sztuki okazuje się w łaśnie to  powiadomie
nie, ta  intencja. Zatem, skoro każde zjawisko rzeczywistości może podlegać 
intencjonalizacji, sztuka dzięki odpowiedniemu trickowi odzyskała na po
w ró t świat, który zdawał się być dla niej utracony. Ale czy zdobyła go na 
powrót rzeczywiście? Nie odzyskała nic takiego, co nie należałoby do niej

2 J. P r z y b o ś ,  Idea rygoru. „Zwrotnica” 1927, nr 12. Cyt. za: Linia i gwar. T. 1 . 
Kraków 1959, s. 13.



zawsze. Rozebrawszy do naga intencjonalność, sztuka przynajm niej uświa
dom iła sobie właściwe jej praw a — a przy sposobności i te n ieprzekra
czalne bariery, które dzielą ją  od rzeczywistości. W muszlę klozetową 
podniesioną do rangi dzieła sztuki nie w ypada już siusiać i, n a  odwrót, 
tej, w  którą się jeszcze siusia, nie wolno w ystaw iać na w idok publiczny.

Byli i są jeszcze ludzie, którzy naw et po szturm ie awangardy, ogromnie 
poszerzającym granice sztuki — mimo jego klęski z punktu  w idzenia pier
wotnych założeń — zaspokajają realne potrzeby społeczne; ci żywią się 
przy tym  okrucham i dawnych funkcji sztuki: funkcji proroczej, wycho
wawczej, wodzowskiej itd., i przejm ują wszystkie radości i gorycze losu 
proroka, nauczyciela, wodza. Inni wszakże nie m ają już na  to  dostatecznej 
siły i pewności siebie. Ich niespokojna krew, zadzierżysty charakter, chao
tycznie kłębiące się pomysły, jednym  słowem: ich talen t zmusza ich przy
najm niej do powiadamiania o tej zmowie milczenia, na którą zostali ska
zani. Posługują się w tym  celu nie poprawnym  wierszem, obrazem  czy 
rzeźbą, lecz aluzją do drogi wiodącej do tej bezwzględnej ciszy, a szczegól
nie do nieuchronnego końcowego przystanku, do „bezsensu” — niezrozu
m iałym  wyciem, szyderczym rechotem, szpetnym  grymasem, m elancholij
nie przy tym  machnąwszy ręką. Donośny wykład o ciszy i tym  samym
o świecie zniewolonym do ciszy — sztuka interesuje się i teraz  głównie
tym, co jest jej zadaniem: z uporem usiłuje przemycić do świata wolność, 
tj. wartości estetyczne. Zajm uje się więc dokładnie tym  samym, czym zaj
mowała się u swych początków, nie mniej niż parę tysięcy lat, tyle że
teraz nieco inaczej niż wówczas.

Poezja obiektywna?

W drugiej połowie w ieku nowi żeglujący po m orzu poezji bardzo 
chętnie nazyw ają swą sztukę — podobnie jak  ich poprzednicy, poeci 
aw angardy — obiektywną. Chcą przez to powiedzieć, że tw orzą nie w sta
nie jakiegoś świętego natchnienia, lecz fabrykują, m ontują swe dzieła 
z jakby już zawczasu w ykonanych elementów.

Za naszych dni poeta o b i e k t y w n i e  pracuje nad językiem , rozum ianym  
przezeń jako materia, i ze w szystkich elem entów  tego języka form uje (czyli 
tworzy) teksty

— pisze japońsko-francuska para poe tów 3. Ci zaś, którzy działają posłu
gując się m etodą konkretną, czy też fonetyczną, wizualną, foniczną, cy-

s N i i k u n i - G a r n i e r ,  3ème m an ifest du spatia lism e: Pour une poésie  su
pranationale. Paris 1966. Cyt. za: Slovo, pism o, akce, hlas. Praha 1967. Z tej dosko
nałej antologii, opatrzonej podtytułem : P rzyczyn ek  do es te tyk i k u ltu ry  epoki tech 
niki. W ybór esejów , m an ifestów  i program ów  tw órczych  X X  w ieku , czerpiem y też 
w szystkie dalsze cytaty. Oboje czescy autorzy tego w yboru — B. G r ö g e r o v a



bernetyczną, perm utacyjną, werbofoniczną itp., w  ten  sposób defin iują 
poezję obiektyw ną:

M alarska, graficzna, rzeźbiarska, m uzyczna konstrukcja pow stała dzięki ak
tyw nej współpracy malarzy, rzeźbiarzy, m uzyków, typografów 4.

Jeśli przyjm ie się podobny punkt widzenia, u tw ór Tandoriego jest 
obiektywny. Składa się on z trzech części: z ty tułu, dosłownego przekła
du w iersza Rilkego oraz z m apy zachodnioeuropejskich szlaków samolo
towych, przy czym z tego wszystkiego jedynie druga połowa ty tu łu : 
11 aeromobilów, to  własna inwencja poety (zob. s. 259).

Przym iotnik „obiektyw ny” m a też drugie znaczenie. W yraża coś prze
ciwstawnego do tego, co subiektywne, pragnie oznaczać poezję pozbawio
ną podmiotu. W cytow anym  wyżej manifeście, podpisanym  przez dw u
dziestu ośmiu artystów  różnych narodowości, czytam y dalej :

nasza sztuka chce być obiektywna, tj. n ie usiłuje stać się w yrazem  m oralnych  
lub filozoficznych treści bądź społecznego „ja”, bezskutecznie pow tarzającego  
pytanie „kim jestem ?”.

Inni m ówią to samo. K ry tyk  artystyczny Rolf W edewer powiada:

Istotą rew olucji kulturalnej X X  w ieku  jest zm iana zasady kreacyjności, 
zasady twórczości. U trw aloną indyw idualną ekspresję przekształca w  zbiorową  
eksperym entatorską p rak tyk ę5.

Profesor estetyki M ax Bense, przywódca tzw. szkoły stuttgarckiej, 
pisze :

Zm ienność [V ariabilitä t] w yraża to, co m ożem y uw ażać za podstaw ow ą za
sadę sztuki, o ile  zastąpim y m etafizyczne pojęcie istoty technicznym  pojęciem  
in fo rm a cji6.

Zaś poeta Reinhard Döhl stw ierdza:

W spółczesna literatura eksperym entalna znajduje się na drodze do stopnio
w ego  zam ierania indyw idualnej św iadom ości p oetyck iej7.

„Indyw idualna świadomość poetycka” także w  utw orze Tandoriego po
zornie nie dochodzi do głosu. Współczesne literaturoznaw stw o zauważyło 
jednak, iż podmiot dzieła to przekorna istota. Jeśli wypędzą go drzwiami,

i J. H i r ś a l ,  sam i należą do aktyw nych tw órców  „poezji konkretnej”, do m iędzy
narodow ego ruchu sięgającego od Finlandii po Brazylię, i dlatego znają oni m ate
riał od w ew nątrz (dla przykładu: udało im  się opublikować pew ną ilość m ateriałów  
rękopiśm iennych).

4 P osition  I du M ou vem en t In ternational. „Les Lettres” 1964, nr 32.
5 R. W e d e w e r ,  M ateria l und Theorie. „Die Sonde” 1964, nr 3/4.
6 M. B e n s e ,  T ex t und K on tex t. „A ugenblick” 1959, nr 1 .
7 R. D ö h l ,  U nvollständiges B ericht — das E xperim en t m it der Sprache. „Ne- 

syo” 1964, nr 7.



w raca oknem. (Być może właśnie dlatego poeta zam yka przed nim drzwi, 
aby mógł wrócić właśnie przez okno: tak  jest ciekawiej.) W ypędzili go już 
jako tem at utworu, jako form ę utworu, jako inne oczywiste cechy utwo
ru  — jednak na próżno, wciąż bowiem znajdował sobie nowe szaty, aby 
się w  nie przystroić. Tak jak  tu. Oto powody, dla których w arto  może po
święcić m u parę słów.

Niektórzy skłonni są konkretną indywidualność autorską uznać za pod
miot dzieła. Najbardziej skrajną konsekwencją takich poglądów jest pocią
ganie poety do odpowiedzialności sądowej za to, co napisał w  swych w ier
szach. Lepiej zrozumiemy podmiot dzieła — powiada w ybitny znawca tego 
problem u J. Sławiński — jeśli uda się nam wydobyć z biografii pisarza 
rolę, jaką spełnia on w procesie twórczym, i odczytam y w  ten  sposób auto
ra dzieła jako „hipotetyczny p o d m i o t  c z y n n o ś c i  t w ó r c z y c h ”.

[Ów podmiot] istn ieje tylko jako człon relacji, której drugim członem  jest 
dzieło. [...]. N ie znaczy to przecież, że tak w yodrębniony nadaw ca zryw a całko
w icie  w ięzy z innym i stronam i realnej osobow ości pisarza. Słuszniej byłoby 
powiedzieć, że stanow i raczej sw ego rodzaju pryzmat, w  którym  ulegają one 
przełam aniu, przeobrażając się w  m ateriał literackich procederów 8.

Jednakże, zdaniem Sławińskiego i w ielu innych, rzeczyw isty podmiot 
dzieła u jaw nia się tylko wówczas, gdy uda nam  się bardzo głęboko w ni
knąć w  dzieło. Albowiem podmiotem dzieła jest nie co innego, jak  osobo
wość nieustannie odczuwalna, n ieustannie poprzez dzieło wyobrażalna, 
przez nie samo tworzona. P lan znaczenia, sens w iersza pow staje sam 
z siebie bez przerwy, ustawicznie — teraz już niezależnie od konkretnej 
osoby autora, autora, k tóry jak  gdyby opowiada cały utw ór. W takim  
ujęciu podmiot dzieła staje się korelatem  sensu dzieła.

Podsum owując wnioski możemy zapisać następujący schem at:
1. K onkretna osoba autora: nie może ona konstytuow ać się jako kon

kluzja z dzieła.
2. Podmiot czynności twórczych: poszczególne elem enty dzieła mogą 

się doń odwoływać.
3. Podm iot dzieła: jednostka równoważna z sensem dzieła (zdaniem 

innych — sens dzieła); można ją  w  całości wydobyć z dzieła.
Charakterystyczna dla Sławińskiego i strukturalistycznie bądź neo- 

scrukturalistycznie zorientow anych literaturoznaw ców  dążność do w yja
śniania dzieła (by uchronić je od fałszywych in terpretacji) na podstaw ie 
samego tekstu, jest godna szacunku. Jeśli jednak  sądzą oni, że w  ten  spo
sób można będzie obiektywnie, jednoznacznie określić podm iot dzieła —

8 J. S ł a w i ń s k i ,  O kategorii podm iotu  lirycznego. W zbiorze: W iersz  i poezja . 
W rocław 1966, s. 56.



są w błędzie. Sens dzieła ulega zmianom, zależnie od „rozw arstw ienia’’ 
świadomości społecznej — rozm aite typy czytelników rozmaicie go od
b ierają  i dlatego podmiot dzieła nie jest czymś raz na zawsze ukonstytuo
w anym  9. Są tu  trzy  możliwości : w  pierwszym wypadku plączemy się 
w sieci konkretnych faktów biografii poety — biologicznych, psychologicz
nych, socjologicznych; jeśli zaś chodzi o podmiot dzieła — w sieci kon
kretnych faktów społeczno-historycznych (pozornie: tekstu dzieła) deter
m inujących czytelnika, który odtwarza je w  trakcie wydobywania sensu 
z tego, co przeczytał. Bodajże najłatw iej określić można podmiot czynno
ści twórczych.

Jednakże pełny obiektywizm  zarówno od strony autora, jak  i czytelni
ka jes t nieosiągalny. Ale czytelnik-profesjonalista, krytyk, próbuje — po
dobnie jak  poeta współczesny — za pomocą rozm aitych podstępów — 
struk turalnej analizy tekstu, poezji konkretnej itd. — oszukiwać świat, 
tw orzyć pozór obiektywizmu. To właśnie zrobił też Tandori. Aby móc 
zdemaskować go, w inniśm y przede wszystkim  wiedzieć, co „się dzieje” 
w  jego utworze, jak  trzy  konstrukcyjne elem enty tworzą cały sens 
utw oru.

Zmienność, minimum redundancji

Jeśli w  literaturze światowej istnieje liryk  subiektywny, niew ątpliw ie 
jest nim  Rilke. Poeci aw angardy chcieli przekształcić sztukę w życie. Ril
ke n a  odw rót: naw et życie powołał w  służbę poezji. Jak  słusznie zauw a
żył jeden z jego znawców, „żył on po to, by pisać” 10. Publikując dosłowny 
przekład, proponując w arianty , Tandori obraca na nice subiektywizm  Ril- 
kego. Podkreśla on, że dla niego wiersz Von den Fontänen  — to praca. 
W dziejach literatu ry  węgierskiej tłumaczenie literackie spełniało wiele 
funkcji. Najczęściej było ono jednym  ze sposobów zarabiania pieniędzy, 
co oczywiście wypadało zawoalować: „zdobywamy nowe przestrzenie dla 
naszej liryki”, „idziemy krok w  krok za literatu rą  światową” itd. Uzasad
nienie estetyczne z reguły odpowiadało rzeczywistości, tłum aczeni poeci 
w rzeczy samej wyw ierali stym ulujący wpływ na swych węgierskich tran s
latorów. W wypadku Tandoriego nie m a o tym  mowy; przed laty  pisał on 
podobnie jak Rilke chłodne wiersze wypełnione krystaliczną m yślą i trud 
no wyobrazić dziś sobie, by mógł do nich powrócić.

Oczywista, papier nie jest aż tak  cierpliwy, jak  się to wydaje. Nie 
możemy odrywać się od znaczenia zapisanych słów, niezależnie od tego,

9 Problem  „sensu” i „znaczenia” zob. E. В o j t â r, W ert und W ertung des lite -  
ralisch en  W erkes. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. 15 (1972), z. 1.

10 E. S z a b ó, R ainer M aria R ilke. W zbiorze : A  n ém et irodalom  a X X  szâzad- 
Ъап. Budapest 1966, s. 120.



w  jak  ironiczny cudzysłów byłyby one ujęte. C ytat z Rilkego to nie tylko 
aluzja, aluzja do pracy tłum acza literackiego, lecz i znaczenie, którego nie 
wolno nam pomijać, a które mówi bądź to w  ogóle o samotności człowie
ka, jego próżnej tułaczce, o tym, że jesteśm y zamknięci w  naszym  świę
cie, a także i o naszych błyskawicznie przem ijających związkach, które 
okazują się pomyłką, czyli konkretnie o nastro ju  tłum acza literackiego,
0 tym  przedziwnym fakcie, iż przekłada on, tj. p o ś r e d n i c z y  między 
ludźmi — wiersz opisujący kosmiczną niemożność samego pośrednictwa. 
Sytuacja staje się jeszcze bardziej paradoksalna w skutek tego, iż tłumacz 
wcale nie pragnie dotarcia do innego gwiazdozbioru, jak  jego genialny 
poprzednik, lecz dąży do celów bardziej prozaicznych: do załączonych 
linii powietrznych szlaków.

Mapy szlaków powietrznych, najprawdopodobniej przerysow ane z ja 
kiegoś prospektu, oznaczają w ogóle podróże. Podróż może wiele symbo
lizować. Tutaj, w  przeciw ieństwie do przerażającego kosmicznego chłodu 
poprzedniego ogniwa utw oru — żądzę barw nych przygód, światło m i
gające od m iasta do miasta, społeczny aspekt n a tu ry  ludzkiej. Jednym  
słowem, upragnione szczęście w  przeciw ieństwie do cierpień w ygnania. 
(Wiele naszych pieśni ludowych opiera się na podobnym kontrapunkcie: 
tzw. w stępny obraz przyrody to nic innego, jak  aluzja do nastro ju , i czę
sto z semantycznego punktu  widzenia ma on o wiele m niej wspólnego 
z następnym i strofam i niż dwa ogniwa u tw oru Tandoriego z sobą.)

Mamy więc wiersz Rilkego i mapy, powiązane tytułem , bez którego 
nie istniałoby dzieło sztuki. Tu bezwzględnie niezbędne jest wszystko, n a 
w et dw ukropek w  ty tu le; to właśnie m ają na uwadze „konkretni poeci”, 
kiedy wciąż powtarzają, iż tw orzą „ze składni logikę, ze zdania s tru k tu rę” . 
Większość ich utw orów  to w  istocie zaledwie suchy szkielet, z którego nic 
odjąć, do którego nic dodać nie sposób. Można tylko coś zamienić. Tak 
jest i w  utworze Tandoriego; jeśli chodzi o mapy, jest to  oczywiste, ale
1 na miejsce wiersza Rilkego znaleźć można coś równie „pesym istycznego” 
(choć przyznać trzeba, że trudno byłoby znaleźć coś rów nie skomplikowa
nego i tajemniczego, gdzie na dokładkę figuruje sam P an  Bóg), a  zam iast 
obecnego ty tu łu  można wyobrazić sobie jakiś inny, choć chyba też trudno  
uwierzyć, by ten nowy pomysł zdolny był uruchomić tak wiele różnorod
nych aluzji (np. „Czekanie na Boga”, „U stóp góry Syjon”, „Sław a nie
biosom: z bohaterskiej ery lotów” itd.). Podobna zamienność elem entów 
wiersza odpowiada programowi.

Sztuka w inna uczyć, że sztuka jest w szystk im  i że każdy jest zdolny do
upraw iania tej sztuki ![...]. Sztuka w inna być ilościow o bezgraniczna, dostępna
dla w szystkich i w  m iarę m ożliw ości przez każdego w ytwarzana.

— oświadcza wódz grupy Fluxus G. M aćiunas и .
11 B e n ,  Qu’est ce que le nouveau en art. „Tout” 1965, nr 9.



Sytuacja epigonów jednakże i tu ta j nie jest lepsza niż w  w ypadku 
poezji tradycyjnej. Ekonomia, lakoniczność utw oru pozostaje w  tej samej 
mierze. Onegdaj uważano za świętokradztwo zmianę choćby jednego słowa 
w wierszu, jednakże było niem ało wypadków opuszczenia w  wierszach 
nie tylko poszczególnych słów, ale i całych wersów, a naw et zwrotek. 
Tutaj na odmianę można zmieniać, lecz pomijać ogniwa — to  rzecz nie
dopuszczalna.

Tytułem  swego w iersza Tandori „ trafił w  dziesiątkę” . Pierw szym  sko
jarzeniem  nasuw ającym  się przy słowie „Godot” jest d ram at S. Becketta. 
Ale jes t rzeczą znaną, iż anglo-francuskie złożenie „Godot” oznacza „boż
ka”. Boga Rilkego zdegradowano do bożka. I oczywiście, jak  w  sztuce 
Becketta, on się nie pojawia. W takim  razie kto? Lub co? Otóż i tego nie spo
sób zgadnąć. Dwukropek dopuszcza rozm aite sposoby odczytania: 1) sam 
poeta na próżno oczekuje Godota, 11 aeromobilów; 2) zam iast bożka przyj
dzie tylko 11 aeromobilów; 3) 11 aeromobilów na próżno oczekuje swego 
Godota, tego bożka, k tóry  niegdyś u Rilkego był Bogiem. Jednakże m a
giczne „uderzenie” ty tu łu  dokonuje swego i poszczególne lin ijk i w iersza 
Rilkego też jak  gdyby poczynają wyciągać swe sem antyczne macki w  stro
nę m apy; niegdyś cierpieliśm y z powodu nieosiągalności innych ciał nie
bieskich, obecnie naw et bliższe cele okazały się dalekie; nazwanie samo
lotów aerom obilam i — prócz tego, że jest w  tej nazwie swoisty wdzięk 
początku w ieku — swoją niezwykłością kieruje naszą uwagę na rysunki 
m apy: powiązane punkty  tw orzą dziwne figury, których kształt nasuwa 
nam  na myśl „istoty odm ienne”, i w naszym  mózgu, niby snopy świateł, 
przenikać się m ają naw zajem  się oświetlające asocjacje samolotów, wyso
kości, Boga i lam p nieba.

Sprowadzenie redundancji do minimum, to, że bardzo m ała ilość ele
m entów  dysponuje tak  bogatą możliwością kombinacji, jest przede wszy
stkim  rezultatem  odnowienia u tw oru poetyckiego, „włączenia graficzno- 
-fonetycznych funkcji i relacji, dialektyki oczu i ducha” .

U tw ór poetycki rodzi s ię  n ie  w  drodze stopniow ego, prostego nanizyw ania  
kolejnych jego ogniw , lecz za pomocą układów  rów now agi i  napięć m iędzy do
w olnym i częściam i w ier sza 12.

Aby w  tradycy jny  sposób przekazać inform ację zaw artą w  utworze 
Tandoriego, trzeba by co najm niej poem atu na średnim  poziomie, k tóry  
jednak  byłby pozbawiony oczywiście jego artystycznej siły. Posłużenie 
się środkam i wizualnymi, niezwykłość całego utw oru w ynikają właśnie 
z tego (bądź są tym  uwarunkowane), że dla danej wypowiedzi był to spo
sób w yrazu najbardziej odpowiedni, najbardziej oszczędny lub, inaczej 
mówiąc, oparty  na  zasadzie jedności treści i form y.

12 A. de C a m p o s ,  Poesia concreta. „Ad arquitetura e decoracao” 1956, nr 3.

17 — Pam iętn ik  L iteracki 1973, z. 2



Bez mitów

Chociaż poszczególne elem enty utw oru istotnie m ają  .wiele znaczeń, to 
jednak podmiot ukonstytuow any, przez dzieło w yraźnie rysu je  się przed 
pzytelnikiem. Nie jest to  wszakże tradycyjne „ ja liryczne”, możliwe do 
wyprowadzenia i w ynikające z planu znaczeń dzieła, lecz podmiot 
czynności twórczych. Stosunek tych dwóch kategorii określa Sławiński 
w  ten  sposób, iż w dyspozycji podmiotu działań twórczych znajdują się 
jakby reguły kształtow ania dzieła, podczas gdy podmiot dzieła aktualizuje 
je, nadaje im dynamikę. „ "

„głosy” — dysponenta reguł i ich użytkow nika — mogą przenikać się w  w y 
powiedzi, gdy zaw iera ona sform ułow ania m etajęzykow e, gdy m ów i o zasadach, 
które ją k szta łtu ją13.

W w ierszu Tandoriego nie m a nic prócz dysponenta reguł; podmiot 
działań twórczych całkowicie w yparł podm iot dzieła. Dzięki tem u w iersz 
sta ł się — przynajm niej o jeden stopień — bardziej obiektyw ny; poecie 
udało się, jeśli nie całkiem  to w  każdym  razie częściowo, rozwiązać pro
blem  kw adratu ry  koła — stw orzyć sztukę obiekty wną.r Obniżenie podm io
tu  o jeden stopień jest zgodne z innym i procesami profanacji: tak  jak 
m iejsce poety zajął operator, liryki — przekład literacki robota, Boga — 
bożek, a  idąc jeszcze dalej — samoloty, zaś m iejsce ciał niebieskich Kos
mosu* — m iasta naszej Ziemi, tak  dokładnie w  ten  sam sposób' zam iast 
pierw otnej samotności .pojawia się bardzo naw et konkretny b rak  możli
wości, a zam iast poważnej m etafizyki 7— łagodna, nieom al sam a w sobie 
rozm iłowana sentym entalna ironia, zam iast św iata przepojonego m itam i — 
św iat dudniący maszynami, powszedni świat, k tóry  w  pew nym  stopniu 
„doszedł swego kresu” .

Poetów tworzących podobne dzieła h istoria  lite ra tu ry  chętnie zalicza 
z całym bagażem do aw angardy. Je s t to słuszne tylko częściowo. Poeci 
aw angardy byli — przynajm niej We Wschodniej Europie. — najw iększym i 
m itotwórcam i naszego wieku. Znaczna część naszych współczesnych w ar
tości duchowych (optymizm, kolektywizm, zachw yt cywilizacją, ku lt przy
szłości) — najczęściej zresztą zam iast estetycznie wartościowych dzieł, 
k tóre by się oparły działaniu czasu — to w łaśnie ich wkład. Ich potom 
kowie z la t sześćdziesiątych bardziej rozgłośnie i hałaśliw ie pow tarzają 
ich błędy, w  tym  i ten, o którym  mówiliśmy wyżej — zakładają istn ie
nie bezpośredniego związku między sztuką a rzeczywistością. W łaśnie dla
tego m ają prawo nazywać siebie poetami neoawangardystam i. Jeden za 
drugim  wznoszą oni swe nowe idole, stojące jednak na bardzo słabych no
gach: „s truk tu ra”, „inform acja”; „sztuka cybernetyczna”, „redundancja” 
itd., i usiłują z prowokującą pewnością siebie, z nam iętnym  dogmatyzmem 
i mętną, ekstatyczną próżnością założycieli nowej religii, nakładać n a  na

13 S  ł  a w  i ń s к i, op. cit., s. 57.



sze życie sw oją nową m itologię: „Poezja zwycięża wówczas, gdy jes t 
w stanie zmusić codzienność do ujaw nienia tego, co w  niej m ityczne” ł4.

Tandoriem u i w ielu innym  jego przyjaciołom  obcy jest ten  wzór: gar
nie się ku tym, należy do tych, którzy budują  na ruinach. Podobne rozu
m ienie sztuki bardziej lakonicznie od innych sform ułow ał kom pozytor 
P ierre  Schaffer: „Zrobić wyłom  w  m urach muzyki, otaczającej nas n i
czym tw ierdza” 15.

Każdy nowy utw ór Tandoriego jest takim  miejscem uderzenia 
w skostniałe bastiony poezji, języka, osobowości, rzeczywistości, a w y
łomy przez te dzieła zrobione odsłaniają widok na szeroką, wolną prze
strzeń. Być może na  przestrzeń, na której już nic nie pozostało. Nie 
pozostała naw et sztuka, dzieła sztuki. Tylko ich ruiny, odpryski, ogoło
cone z mięsa szkielety. Wszakże ten, kto uważnie patrzy, może i na pod
staw ie takiego szkieletu zobaczyć, jak  wyglądała niegdyś żywa całość, 
a także żywiąca się tym  mięsem rzeczywistość.

Z rosyjskiego przełożył 
Tadeusz Z ielićhow ski

14 J. C. L a m b e r t ,  50 thèses pour un poésie ouverte. W zbiorze: Code. Paris 
1965.

15 Cyt. za: A. M o l e s ,  E rstes M anifest der perm u ta tion eilen  K unst. „Rot” 1962, 
nr 8 .

GODOT-RA VARVA U AERO-MOBLI

... o tt vagyu n k  talân, o d a f  e n n :  
m as lén yek  egebe szö ve /illesztve , 
akik  estén kén t fe ln ézn ek  rânk. Tolân d icsérnek  
bennünket költö ik . Talân im âdkozn ak  /is/ sokan  
/fel! hozzânk. Talân cé l/pon t/ja i vagyunk  
idegen  âtkoknak, m e lyek  sosem  é m e k  el bennünket, 
egy is ten  szom szédait, ak it /e z t az is ten t/ a m i 
m agasunkban vélnek/gondolnak , m ikor m agânyosan sîrnak, 
ak iben  h isznek s ak it e lveszîten ek ,
s ak in ek  /ennek az is ten n ek / a képm âsa m in t еду fén y lk éve / az 5
K ereso  lâm pâsaikbôl, fu tôn /fu tva  és sem m ivé  vâ lva /e lo szo lva /szé tszô rôdva
a m i szó rakozo tt/sze tszórt/oda  nem  figyelo  arcunkon âtsôpôr/â tvonu l/m egy.

(R ilke-n yersford itâs )

[Od R edakcji:] D o pow yższego tekstu dołączone są schem atyczne m apki m iędzy
narodow ych dróg lotniczych, opatrzone adnotacjam i taryfowym i. M apek tych nie pu
blikujem y tu  ze w zględów  technicznych, przedstaw iam y tylko układ elem entów  ow ej 
całości (posługując się  oznakow aniam i tras uw idocznionym i przy każdej m apce):

utworu E 7 6  E 7 7  E 8 4  E 8 6  E 9 0
E 78 E 79 E 80 E 81 E 82 E 83


