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M a r i a D e l a p e r r i è r e, POLSKIE AWANGARDY A POEZJA EUROPEJSKA.
STUDIUM WYOBRANI POETYCKIEJ. Prze³o¿y³ A d a m D z i a d e k. (Recenzent:
Edward Balcerzan). Katowice 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu l¹skiego, ss. 342,
2 nlb. Bibliotheca: Alia Universa. Redaktor serii: Marek Pytasz. Tom VIII.
To druga ju¿ w polskim przek³adzie ksi¹¿ka Marii Delaperrière o wspó³czesnej literaturze polskiej, poprzedzona przez wczeniejszy Dialog z dystansu (Kraków 1998). We
Francji kolejnoæ by³a odwrotna  ten w³anie tom ukaza³ siê jako pierwszy (1991).
W wersji polskiej nie jest to ta sama praca; czytelnik francuski otrzymywa³ wiêcej materia³ów czysto informacyjnych o poszczególnych grupach i tendencjach, od Zdroju i Formistów a¿ po Drug¹ Awangardê.
W S³owie od t³umacza Adam Dziadek pisze o tej ksi¹¿ce: Jej treæ obejmuje obszary
dobrze znane polskiemu czytelnikowi i jednoczenie ods³ania przed nim pola dot¹d ukryte (s. 7). Stanowi ona bowiem próbê spojrzenia na polsk¹ awangardê zarówno z dystansu,
jak i w szerszym kontekcie: poezji awangardowej europejskiej. Czy  cilej mówi¹c 
zachodnioeuropejskiej.
Autorka jest zreszt¹ bardzo wiadoma trudnoci czy wrêcz niemo¿liwoci pisania syntezy na temat zjawiska awangardy; daje temu wyraz ju¿ w pierwszym zdaniu. Jedyna przecie¿ taka synteza, która istnieje (tu nie przywo³ywana), to ksi¹¿ka wydana pod redakcj¹
Jeana Weisgerbera (1984), gdzie problemy te, omawiane w powiêconych poszczególnym
kierunkom i krajom rozdzia³ach, stoj¹ niejako obok siebie.
Czym bowiem jest (by³a) awangarda? Zespo³em tekstów (dokonañ artystycznych) czy
pewn¹ wiadomoci¹ (programy, manifesty) albo te¿ szeregiem dzia³añ (poranki i wieczory poetyckie, wystawy, skandale)? A mo¿e tym wszystkim razem  nierozdzielnie? Co
wiêc poddawaæ analizie, co porównywaæ? Zbyt czêsto pisano raczej o programach ni¿
o samych dzia³aniach (tekstach) artystycznych. Jaki czas temu pojawi³a siê chêæ przeformu³owania wszystkiego na nowo, ¿eby da³o siê wprowadziæ termin modernizm, w jego
szerokim, zachodnim rozumieniu, w gruncie rzeczy zreszt¹ bardzo p³ynnym i otwartym.
Jak ³¹czyæ ze sob¹ dwa bieguny awangardy  surrealizm i konstruktywizm, traktowaæ j¹
jako odpowied na wyzwanie cywilizacji i kultury masowej, a wszystko razem (jak chc¹
tego niektórzy) opatrzyæ etykietk¹. Chodzi wiêc o inn¹ wizjê wiata, bardziej wielowymiarow¹, gdzie równoczenie wszelkie hipotezy staj¹ siê uprawdopodobnione (uprawnione). Awangardyzm  tak jak jest pojmowany w schemacie modernizm/postmodernizm 
oznacza³by tylko zaufanie do postêpu. Mo¿na myleæ, ¿e zjawisko awangardy w jaki
sposób wi¹¿e siê z pragnieniem (nie tylko: z utopi¹) w³¹czenia tak¿e dziedziny techniki
czy rozszerzenia o ni¹ granic sztuki (np. fotomonta¿). Refleksja mo¿e zreszt¹ iæ nie tylko
drogami wytyczonymi np. przez g³ówne szlaki definicji; model czytania tradycji, przesz³oci jest zmienny.
Autorka zajmuje tu stanowisko elastyczne; awangarda to dla niej zjawisko dynamiczne, gra sprzecznoci. Punktem wyjcia jest za³o¿enie, ¿e zjawisko awangard jako
wiadoma wola zerwania (tak w³anie o postawie zerwania mówi³ Adrian Marino
w r. 1978), w rezultacie wiêc naruszenie norm estetycznych z pocz¹tku wieku  wpisuje siê [...] w g³êbokie przemiany wyobrani twórczej, która stanowi odbicie sytuacji cz³owieka w wiecie (s. 42). O przemianach tych wiadczy  nowe pojmowanie i utrwalanie
wiata, przestrzeni i czasu, sposób symbolizacji przestrzeni (s. 42), wyzwolenie z linearnego mylenia, a tym samym z linearnoci czasu (s. 18). Autorka ³¹czy to zjawisko
z problematyk¹ desakralizacji wiata, a wiêc utraty znaczenia symbolicznego.
Wad¹ wielu dotychczasowych rozwa¿añ na temat awangardy (podobnie zreszt¹ jak
i na temat innych zjawisk artystycznych opatrywanych mocn¹ nazw¹) by³o to, ¿e porusza³y siê one wród tekstów programowych. Pisz¹c o futuryzmie zapominano, ¿e programy, manifesty, wspomnienia czy nawet artyku³y o charakterze quasi-rozprawy  by³y
bardziej aktem, dzia³aniem ani¿eli wywodem teoretycznym. O awangardzie mówi siê obec-
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nie inaczej, ustawiaj¹c j¹ w opozycji do postmodernizmu, uruchamiaj¹c wir nowych
nazw i nowych kontekstów; sama awangarda w tych rotacjach siê odmienia, niekiedy przestaje ju¿ byæ wiadomo, o co chodzi. Prawda, ¿e wiara, i¿ w³anie w tekstach dyskursywnych najsilniej uwidocznia siê wiadomoæ artystyczna, ujawnia pewn¹ niechêæ (lêk) wobec samej sztuki, jednak teksty artystyczne te¿ s¹ programowane przez wiadomoæ z zewn¹trz. Zreszt¹  w analizach autorki potwierdza siê, ¿e wszystkie nazwy ogólne maj¹
charakter prowizoryczny.
Ju¿ podtytu³ tej ksi¹¿ki: Studium wyobrani poetyckiej, budzi ogromne nadzieje  ¿e
bêdzie tu mowa nie o programach, lecz o poezji. Delaperrière nie chce bowiem obserwowaæ programów, ale poetykê immanentn¹ odwo³uj¹c¹ siê do g³êbokich przemian wyobrani (s. 29). Podstawowa teza autorki dotyczy tych w³anie przemian, a widzi to ona
w odniesieniu do czasu i przestrzeni, do rzeczywistoci, pojmuje je równoczenie jako
odbicie sytuacji cz³owieka w wiecie (s. 42). Wyobraniê poetyck¹ rozumie w sensie
szerokim  jako przestrzeñ dzia³añ mitotwórczych i jêzykowych, wiadomych i niewiadomych, zbiorowych i indywidualnych (s. 25). Owe przemiany charakteryzuje nastêpuj¹co: zanik referencji, przejcie od symbolu do znaku oraz nowe zwi¹zki metonimii
i metafory (s. 26); hegemonia obrazu jako nowy sposób oswajania rzeczywistoci, pojawienie siê pewnego typu konkretu, który rozwija siê jako system asocjacji, uruchamia
³añcuch konotacji (s. 208). Miejscem wyobrani  pisze Delaperrière  jest przestrzeñ,
a przestrzeni poetyckiej nie da siê oddzieliæ od pojêcia czasu, gdy¿ pamiêæ uruchamia akt
wyobrani. Co wiêcej, przestrzeñ  jako miejsce wyobrani  pozwala opieraæ siê trwaniu. T¹ drog¹ nastêpuje wiêc obudzenie w cz³owieku poczucia odwiecznoci i przezwyciê¿enie cz³owieczego przeznaczenia, którym jest mieræ (s. 73).
G³ówn¹ cechê kierunków awangardowych ³¹czy autorka z wielkim kryzysem reprezentacji (s. 19), z tym, ¿e niczym nie hamowana wyobrania mo¿e odkrywaæ nowe
sensy, wynikaj¹ce z immanencji aktu twórczego, ale mo¿e te¿ rozbijaæ znaczenia, przeobra¿aj¹c je w spektrum nonsensu (s. 20).
Autorka, na szczêcie, nie zmierza do ujednolicenia swoich koncepcji. Wprawdzie
pisze: Dzieje wyobrani awangardowej s¹ przede wszystkim dziejami tworz¹cych siê
i rozpadaj¹cych utopii modernistycznych (s. 13), ale jednak ju¿ dwie stronice dalej uwydatnia dwubiegunowoæ tych nurtów, sytuuj¹cych siê pomiêdzy optymizmem konstruktywizmu a poczuciem klêski, regresu, [...] ruiny wiata (s. 15)  u dadaistów (zapewne
wiêc tak¿e u surrealistów?), pomiêdzy obiektywnoci¹ i subiektywnoci¹ (s. 147). Istota
stanowiska Delaperrière ujawnia siê wtedy, gdy mówi ona o ekspresjonizmie: ró¿nica miêdzy ekspresjonizmem niemieckim a polskim polega³aby na tym, ¿e polski jest jakby rozj¹trzeniem podmiotu (i jego wyogromnienieniem) a niemiecki  jakby mówi³ o zewnêtrzu,
o wiecie rozj¹trzonym; Zdrojowcy to  hiperboliczny jêzyk, który rozszerza rzeczywistoæ wewnêtrzn¹ (s. 37), natomiast ekspresjonizm niemiecki to opanowanie rzeczywistoci i przestrzeni (s. 3740  porównanie tekstów poetyckich). Zestawianie, interpretowanie wierszy stanowi wiêc oparcie dla wywodu. Raz za razem chcemy siê z ni¹ nie zgodziæ, podejmujemy polemikê, a jednak co zostaje do przemylenia. Tak np.  jakkolwiek
Delaperrière pisze o kubizmie jako o d¹¿eniu do obiektywizacji, to chwilê potem cytuje
s³owa Picassa, który mówi o ja: Ja wewnêtrzne istnieje si³¹ rzeczy w moich obrazach,
[...] moje »ja« jest w nich obecne (s. 19). Tego odmiennie istniej¹cego ja jestemy wiêc
sk³onni dopatrywaæ siê w poezji (sztuce) awangardowej, w innych sposobach prowadzenia dyskursu poetyckiego, bardziej zaporedniczonych, w koncepcji osobowoci, która
wyra¿a siê nie wprost, lecz w formie poetyckiej. W odpowiedzi na wyzwanie nowoczesnoci dokonywa³ siê jakby zwrot: od retoryki do egzystencji. To widaæ na przyk³adzie
Marinettiego, którego wiersze odbierano jako gwa³townie programowe, retoryczne, a którego has³o s³owa na wolnoci rozumiane by³o przede wszystkim jako omielaj¹ce wyobraniê, antyretoryczne, pozwalaj¹ce odejæ od rygorystycznie ujmowanego tematu (od-
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notujmy tu przykr¹ pomy³kê  wiersz À lautomobile de course pisany jest w drugiej osobie, powinien siê wiêc zaczynaæ: Bo¿e szalony..., s. 57).
To ja jest odmienne, zaporedniczone, wystêpuje inaczej, jako organizator chwytów, np. jako podmiot kola¿u. Tote¿ has³o niszczenia ja w literaturze odnosi³o siê do
sposobów jego istnienia (konstruowania) w poezji wczeniejszej.
Do bardzo ciekawych interpretacji tekstów Peipera i Przybosia warto przecie¿ dodaæ,
¿e uwa¿na lektura wierszy mo¿e odkrywaæ niespodzianki. Tak np. wiersz Peipera Rano,
czytany na ogó³ jako opowieæ o Cz³owieku, tworz¹cym wiat, mówi jednak o tworzeniu
 nie w radosnej euforii, ale za cenê cierpienia. Za cenê ogromnego wysi³ku, do którego
Cz³owieka budzi wstaj¹cy dzieñ. I nie jest to w poezji awangardowej ujêcie odosobnione.
W zbiorkach programowych Przybosia praca stworzenia to nie radoæ, lecz mozolny, pe³en cierpienia trud. Akcent pada tu tyle¿ na daremnoæ wysi³ku, co na jego bezustannoæ,
uporczywoæ. Ten przysz³ociowy program-deklaracja  podporz¹dkowanie siebie, ujarzmienie têsknoty  okazuje siê niewykonalny. A mo¿e jeszcze inaczej: okazuje siê programem dzia³ania, które nigdy nie da siê doprowadziæ do koñca, które za ka¿dym razem
trzeba podejmowaæ na nowo. Peiper by³ przeciwko temu, co gotowe: poezji, pisarzowi,
czytelnikowi. Przeciwko poezji, która mia³aby tylko przekazywaæ s³owami gotowe treci;
poecie, który siêga po gotow¹ nazwê uczucia; czytelnikowi, który oczekuje bezporedniego wywodu. Czym jest wiêc jego ja  to indywidualnoæ jako kszta³t zdobyty, jako wynik
opracowywania samego siebie. Tak pojmowany antypsychologizm formalizmu i awangardy
bêdzie mia³ przecie¿ swój dalszy ci¹g w mierci autora.
Z kwestii bardziej szczegó³owych odnotujmy m.in.: 1) sk³onnoæ autorki do pisania
np. poeci polscy, Polacy zaciera indywidualnoci; równie dobrze mo¿na by pisaæ:
Francuzi, W³osi czy Niemcy; 2) szkoda, ¿e nie wszed³ tu w grê ca³y szereg polskich opracowañ, dotycz¹cy tak kwestii ogólnych, jak konkretnych pisarzy; 3) s. 39  w wierszu
Benna mo¿na widzieæ przede wszystkim protest przeciw materii; 4) zapewne da³oby siê
w innych kategoriach mówiæ o wierszu Tuwima Krzyk  o jego poczuciu obcoci wobec
pewnej zbiorowoci, a równoczenie o poczuciu obcoci czy dialogowoci z tym dalekim
miesznym ch³opcem (s. 150); 5) s. 218  czy ukrzy¿owane miasto z wiersza Jasieñskiego nie symbolizuje jednak cierpienia ludzkiego?; 6) s. 222  w wierszu M³odo¿eñca,
w jego mówieniu nie wprost, mo¿emy zapewne odnajdywaæ nie tylko chwyty typograficzne i dwiêkowe, ale dramat cz³owieka miêdzy dwoma miejscami w przestrzeni, dwoma
sposobami istnienia i systemami wartoci; 7) s. 300  typografia Przybosia s³u¿y w tomie
Sponad jego koncepcji osobowoci (wieloplanowoci).
Ponadto kilka jeszcze sprostowañ: s. 86  autorka artyku³u to Alina Kowalczykowa
(nie Kowalska); s. 219  szczekanie gwiazd to nie obraz zainspirowany bez w¹tpienia
poezj¹ Rimbauda, to obraz S³owackiego (w II akcie Samuela Zborowskiego mówi Eolion:
Gwiazdy zaczê³y w ró¿nych stronach szczekaæ), oznacza to tak¿e przywo³ywanie tradycji polskiego romantyzmu; s. 171  Nogi Izoldy Morgan to nie wiersz, tylko powieæ;
s. 295  Sponad to trzeci (nie drugi) zbiór wierszy Przybosia.
Autorka stara siê ukazaæ omawiane zjawisko w podwójnym kontekcie  poezji innych krajów europejskich oraz tradycji rodzimej. Podkrela wiêc równoleg³oci, niekiedy
podobieñstwa tekstowe, przy wyranych jednak zwi¹zkach poezji polskiej z jej korzeniami, odwo³aniach do romantyzmu. Broni¹c np. futuryzmu przed zarzutem plagiatowoci
(s. 88) stwierdza, ¿e mo¿na zastanawiaæ siê nad tym w odniesieniu do teorii, ale poezja
wychodzi z w³asnej tradycji. W ten zatem sposób widaæ, ¿e siêgniêcie do tekstów poetyckich pozwala patrzeæ inaczej! Ten w¹tek podjê³a nastêpna ksi¹¿ka Delaperrière. Dialog
z dystansu  to tytu³ o dwóch znaczeniach. Odsy³a nas bowiem zarazem do sytuacji literatury polskiej i do samej autorki, chodzi wiêc zarówno o miejsce literatury polskiej
w Europie, jak o spojrzenie na ni¹ oczami czytelnika zachodniego.
W ksi¹¿ce Polskie awangardy a poezja europejska Maria Delaperrière szkicuje nowe
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mo¿liwoci interpretacyjne, jak choæby w przypadku poezji Wa¿yka (trafne okrelenie
w odniesieniu do tej poezji  zdarzenie psychiczne) i wielu innych, m.in. Czy¿ewskiego,
Peipera, Przybosia. Najwa¿niejsze za jest wskazanie, ¿e gdy zaczyna siê tworzyæ syntezê
jakiego zjawiska literackiego w odwo³aniu do tekstów artystycznych, staje siê ona prawdziwsza ni¿ wtedy, gdy pisze siê tylko o programach i manifestach czy tekstach krytycznoliterackich.
Stanis³aw Jaworski
(Kraków)

Abstract
The review evaluates the book by Maria Delaperrière on Polish avant-gardes towards European
poetry, and pays special attention to avant-garde literary imagination.

I r e n a F u r n a l, SPEKTAKLE PAMIÊCI. O POLSKIEJ PROZIE AUTOBIOGRAFICZNEJ PIERWSZEJ PO£OWY XX WIEKU. (Recenzenci: Stanis³aw Burkot,
Jerzy Speina). Kielce 2005. Wydawnictwo Akademii wiêtokrzyskiej, ss. 336.
Proza autobiograficzna to szczególny gatunek, który umo¿liwia czytelnikowi odkrywanie autorskich tropów b¹d stawienie czo³a wynurzaj¹cemu siê z tekstu ja. W swej
ksi¹¿ce Irena Furnal niezwykle uwa¿nie ledzi takie autorskie tropy i sposoby kreacji w prozie autobiograficznej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Lekturze powieci m.in.
Nowakowskiego, Choynowskiego, Na³kowskiej, Zegad³owicza, Kadena-Bandrowskiego
nie towarzyszy jednak, powtórzone za Foucaultem, pytanie Kim jest autor? 1, ale raczej:
Jaka jest jego pamiêæ? Jak dzia³a? Jakie obrazy przywo³uje i pozwala zamkn¹æ w pisanej
opowieci? Jak poprzez mechanizmy pamiêciowe utrwala siê w tekcie to¿samoæ autora
i bohatera? Wyodrêbniona przez badaczkê kategoria pamiêci wydaje siê szczególnie wa¿na dla twórców tego okresu. Widoczne wówczas inspiracje psychoanaliz¹ i filozofi¹ Bergsona, Junga, Jamesa czy Freuda zaowocowa³y uwydatnieniem problemów pamiêci, refleksjami nad jej znaczeniem w ¿yciu podmiotu, a tak¿e nad mechanizmami dzia³ania.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci, ró¿ni¹cych siê sposobem podejmowania tematyki
autobiograficznej. Pierwsz¹ czêæ stanowi analiza Ech lenych Stefana ¯eromskiego. Id¹c
tropem autobiograficznych wskazówek pozostawionych w tekcie przez autora, badaczka
rozwa¿a mo¿liwoci, jakie daje prowadzenie pierwszoosobowej narracji z dwóch perspektyw  wiadka i bohatera zdarzeñ. Ca³oæ noweli dzieli Furnal nie tylko na opowieæ ramow¹ i w³aciw¹, dotycz¹c¹ powstañczego epizodu, ale tak¿e na tekst jawny i tekst ukryty, widoczny w du¿ej mierze dziêki zabiegom formalnym. To tekst, w którym poprzez
niecis³oci, niedomówienia i napiêcie miêdzy wypowiedziami bohaterów dane s¹ implicite treci patriotyczne.
Druga i, jak czytamy we Wprowadzeniu, zasadnicza czêæ ksi¹¿ki (s. 10) powiêcona jest wspomnieniom z dzieciñstwa oraz m³odoci w prozie autobiograficznej. Mechanizm ich przywo³ywania staje siê osi¹ rozwa¿añ badaczki i sposobem uporz¹dkowania
prozy, któr¹ bierze na warsztat. Naczelnym pojêciem spajaj¹cym analizowany materia³
staje siê kategoria wspomnieniowoci. Wspomnieniowoæ omawianych powieci ufundowana jest na ujawnianiu przez autorów pracy pamiêci b¹d wpisaniu sytuacji odpamiêtywania przesz³oci w konstrukcjê fabularn¹ utworu.
Proces wspominania ma niejako dwa aspekty, zdaj¹ce siê stanowiæ dwa komplementarne mechanizmy funkcjonowania pamiêci. Przede wszystkim to, co minione, pojawia siê
1
M. F o u c a u l t, Kim jest autor? W: Szaleñstwo i literatura. Powiedziane, napisane. Wybór,
oprac. T. K o m e n d a n t. Pos³. M. P. M a r k o w s k i. Warszawa 1999 (t³um. M. P. M a r k o w s k i).

