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Jakub Kornhauser
Uniwersytet Jagielloński

Awatary awangardy.  
Kategoria eksperymentu w rumuńskim 
dyskursie krytycznym po 1989 roku

Awangarda po awangardzie?

Przypadek historycznej awangardy w Rumunii i jej kontynuacji – a w za-
sadzie braku prawdziwej kontynuacji – po drugiej wojnie światowej jest na 
mapie środkowoeuropejskich ruchów awangardowych zjawiskiem odosob-
nionym. W Czechosłowacji, Jugosławii czy na Węgrzech nie ma mowy o ze-
rwaniu w sztuce i literaturze ciągłości eksperymentalnych poszukiwań, które 
przejawiały się bądź w rozwijaniu estetyki kierunków „wielkiej awangardy”, 
by wymienić działalność kolejnych pokoleń czeskich surrealistów (z Vra-
tislavem Effenbergerem, Janem Švankmajerem i Petrem Králem na czele), 
bądź w powoływaniu całkowicie nowych inicjatyw artystycznych, na różny 
sposób odwołujących się do awangardowego dziedzictwa, takich jak poe-
zja konkretna czy wizualna na Węgrzech (Dezső Tandori, László Lakner), 
serbski sygnalizm Miroljuba Todorovicia czy inicjatywy słoweńskiej grupy 
OHO, poprzestając na tych kilku przykładach. Mimo obostrzeń ze strony 
komunistycznych władz, twórcom awangardowym udawało się wypracować 
swoisty – niszowy, a przez to pozornie mniej niebezpieczny dla ładu społecz-
nego – modus operandi, dzięki czemu trwałość radykalnej estetyki nie była 
zagrożona, a nawet wzmagała się wraz z rozwojem rozmaitych środków eks-
presji (od sztuki konceptualnej po poezję komputerową). Skoro żywe źródło 
awangardy biło bez większych przeszkód, to również samo pojęcie awangar-
dy, w kilku mutacjach, od neo- i postawangardy, przez twórczość undergro-
undową i postmodernistyczną, aż do (post)eksperymentalizmu, nie było za-
grożone i funkcjonowało w dyskursie krytycznym po 1945 roku.
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Tymczasem dla rumuńskiej kultury lata 1947–1989, ale także – po-
wiedzmy to otwarcie – kolejne dekady, to załamanie silnie rozwijającego 
się w literaturze i sztukach plastycznych surrealizmu, jedynego kierunku 
awangardowego, który przetrwał nad Dunajem po zawirowaniach artystycz-
nych i społeczno-politycznych lat trzydziestych. Członkowie Rumuńskiej 
Grupy Surrealistycznej zostali zmuszeni do emigracji (Gherasim Luca, Dolfi 
Trost, Paul Păun) lub trwającego dziesiątki lat „awangardowego” milcze-
nia (Gellu Naum), ewentualnie sami zrezygnowali z „wywrotowej” twór-
czości i podpisali cyrograf z nową władzą (Virgil Teodorescu). W Rumu-
nii nie wykształciły się żadne nowe kierunki o awangardowym charakterze 
lub choćby odwołujące się do twórczości artystów międzywojnia. Jak się 
szybko okazało, cezura roku 1947, kiedy odbyły się ostatnie wystąpienia, 
wystawy i publikacje surrealistów, na długie lata zaważyła nie tylko na roz-
woju rumuńskiej sztuki awangardowej, ale także na jej wizerunku i statusie 
w dyskursie krytycznym. Jakiekolwiek opracowania poruszające tę tema-
tykę, debaty nad jej spuścizną, a wreszcie zainteresowanie odchodzącymi 
w przeszłość zjawiskami stały się właściwie niezauważalną rzadkością, nato-
miast same kategorie związane z awangardą, w międzynarodowym użytku 
wciąż przydatne, ba, zważywszy na szybko zmieniające się trendy w sztuce 
szeroko dyskutowane, z uwagi na nieobecność przedmiotu badań staną się 
wyłącznie „pustym brzękadłem”, by przywołać jedną z ulubionych meta-
for rosyjskich formalistów. W konsekwencji ten sam los spotka cały ruch 
awangardy rumuńskiej z lat dwudziestych, trzydziestych oraz połowy lat 
czterdziestych XX wieku, który pierwszych gruntownych i rzetelnych ana-
liz, wyjąwszy książkę1 i artykuły wiernego awangardzie krytyka i historyka 
literatury Iona Popa oraz teksty Nicolae Manolescu, doczeka się dopiero 
w latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku.

Problemem, jakim się tutaj zajmuję, czy raczej sygnalizuję jego najważ-
niejsze aspekty, jest zatem kształtujący się po 1989 roku proces przywracania 
pamięci o zjawiskach awangardowych w kulturze rumuńskiej. Proces ten, 
jak mi się wydaje, przebiegał – i przebiega, rzecz jasna, do dzisiaj – dwutoro-
wo, przy czym obydwa wymiary tej działalności są jednakowo ważne, choć 
na różny sposób i z różną intensywnością konceptualizowane. Chciałbym 
je zamknąć w dwóch może nie dość precyzyjnie zakreślonych, ale jednak 

1 I. Pop, Avangardismul poetic românesc, Bucureşti 1969. Książka ta, obok towarzyszącemu 
jej wyborowi Antologia literaturii române de avangardă pod redakcją Saşy Pană (Bucureşti 1969), 
stała się na długie lata jedynym punktem odniesienia dla badaczy i czytelników zainteresowanych 
awangardą rumuńską.
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w wygodny sposób porządkujących tę tematykę, ramach. Pierwsza z nich, 
bardziej szczegółowa, odnosi się do praktyki powracania do najistotniej-
szych wydarzeń, postaci i dzieł z międzywojennej, właściwej – i, o czym je-
stem przekonany, jedynej „prawomocnej” – fazy ruchów awangardowych 
w Rumunii. Druga natomiast, coraz mocniej się rozwijająca, próbuje po-
łączyć tę refleksję z bardzo ryzykowną w świetle tego, o czym mówiłem 
wcześniej, formułą ciągłości awangardowej ekspresji, która miałaby prze-
jawiać się, wprawdzie w zredukowanym zakresie, w twórczości autorów lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Obie perspektywy nietrudno zauważyć w tekstach historyczno- i kry-
tycznoliterackich z ostatnich lat, bardzo często występują tam obok siebie 
jako dwie strony tego samego fenomenu kulturowego. Praktyka taka ma 
według mnie kilka różnych celów, często wzajemnie się redukujących lub 
sprzecznych. Budowanie wizji mocnej awangardy międzywojennej przy 
jednoczesnych staraniach o dodanie (czy: naddanie) awangardowego cha-
rakteru określonym zjawiskom w literaturze powojennej, tylko w dysku-
syjnym stopniu awangardowym, niechcący niesie z sobą ich jednoczesną 
deprecjację. Tym, co dla mnie być może najistotniejsze w tych literatu-
roznawczych strategiach, jest wytwarzanie nowego języka opisu zjawisk, 
które do końca ery komunizmu były marginalizowane przez politykę wy-
dawniczą i, co jeszcze bardziej dojmujące, pomijane w efekcie nieobecności 
w dyskursie krytycznym. Wprowadzenie i ustabilizowanie odpowiedniej 
dla przedmiotu badań terminologii stało się zatem nie tylko „produktem 
ubocznym” dyskusji o dziedzictwie rumuńskiej awangardy, ale w pewnym 
sensie było celem samym w sobie, płynnie łącząc się z innymi strategiami 
badawczymi, również tymi, które starały się znaleźć dla statusu awangardy 
uzasadnienia kulturowe, historyczne czy społeczne. Do pojęć awangardy 
i modernizmu dodano więc zawężające epitety, sugerujące zarówno poziom 
nowatorstwa haseł, postaw i dzieł, jak i nastawienie samego badacza, a tak-
że, co nie mniej interesujące, rozpowszechniono kategorię eksperymentu, 
która – jak się wkrótce okazało – miała być tajną bronią w walce o ciągłość 
awangardy po drugiej wojnie światowej2.

Wyodrębnione przeze mnie główne strategie krytyczne w równej mierze 
zresztą przyczyniły się do znaczącego wzrostu zainteresowania problematyką 

2 Wzajemne relacje kategorii eksperymentu ze zjawiskami o charakterze awangardowym 
były przedmiotem wielu opracowań, z  rumuńskiego punktu widzenia warto wymienić choćby 
monografię M. Calinescu, Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, 
Postmodernism, Durham 1987.
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awangardy nie tylko w środowisku akademickim, ale też wśród wydawców, 
mediów, a co za tym idzie – przynajmniej teoretycznie, bo takich danych 
brak – u czytelników. Równocześnie stworzyły jednak bardzo dyskusyjne 
wizje zjawisk wyabstrahowanych ze swoich pierwotnych kontekstów, nie-
co uproszczonych i najczęściej o charakterystyce złagodzonej (awangarda 
międzywojenna) lub znacznie wyostrzonej (zjawiska „eksperymentalne” 
z lat siedemdziesiątych czy osiemdziesiątych). Chciałbym je w tym tekś-
cie nazwać awatarami – akurat w tym znaczeniu, w jakim występują one 
w monografii surrealizmu rumuńskiego autorstwa Ovidiu Morara3 – czyli 
wizjami w dużym stopniu nierzeczywistymi, które przede wszystkim od-
grywają rolę oryginalnych zjawisk w scenariuszach napisanych dla doraź-
nych korzyści (badawczych, politycznych i innych) i tym samym skutecznie 
mityzują nie dość dobrze znaną, bo wciąż domagającą się pełnej i wielo-
wymiarowej analizy, rzeczywistość.

„Modernizm ekstremistyczny”

Zadaniem głównych inicjatorów i eksponentów tego rewindykacyjnego pro-
cesu jest napisanie na nowo historii rumuńskiego ruchu awangardowego 
jako ważnego punktu odniesienia nie tylko dla dziejów rumuńskiej kultury, 
ale i dla rozwoju doktryn awangardowych w międzywojennej Europie. Wią-
że się to zatem nie tylko z pobudkami, by tak rzec, „wewnętrznymi”, a więc 
próbą ukonstytuowania obszaru wykluwania się nowoczesnych praktyk ar-
tystycznych, który mógłby być niezbędnym składnikiem rodzącej się u progu 
XX stulecia świadomości kulturowej (społecznej, językowej etc.) Rumunów. 
Dodatkową, a być może podstawową, szczególnie z punktu widzenia teoretyka 
i historyka awangardy, korzyścią tego nasilającego się w ostatnich trzech de-
kadach procesu jest jednak jego oddziaływanie „zewnętrzne”. Dzięki rosnącej 
w ostatnich latach aktywności na polu krytycznym badaczom rumuńskiej 
awangardy udało się zbudować spójny przekaz dotyczący jej międzywojen-
nych przejawów, który skupia się na oryginalności koncepcji estetycznych, 
nietypowym przebiegu jej twórczego rozwoju oraz realnej wartości dzieł jej 
czołowych reprezentantów. Tłem do takich porównań muszą być – i coraz 
częściej są – dzieje awangard nie tylko środkowo- czy wschodnioeuropejskich, 

3 Zob. O. Morar, Avatarurile suprarealismului românesc, Bucureşti 2003.
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jak choćby w wypadku publikacji Timothy’ego O. Bensona4 czy serii awangar-
da/rewizje5, ale również „uniwersalna” (czyli najczęściej pisana z angielsko-, 
francusko- lub niemieckojęzycznej perspektywy) historia zjawisk awangar-
dowych minionego stulecia.

W tym sensie rumuńska awangarda wnosi solidny, dla niektórych nie-
możliwy do zakwestionowania, wkład w rozwój pierwszych kierunków 
„wielkiej awangardy”, a zatem dobrze znanego i opisanego konglomeratu 
najgłośniejszych przejawów awangard zachodnioeuropejskich. W optyce ta-
kich współczesnych teoretyków-rewindykatorów jak choćby Tom Sandqvist, 
autor monografii Dada East: The Romanians of the Cabaret Voltaire6 (Dada 
East. Rumuni w Cabaret Voltaire), na dadaizm można patrzeć z rumuńskiej 
perspektywy nie tylko ze względu na narodowość – czy może precyzyjniej: 
obywatelstwo – Tristana Tzary, głównego animatora ruchu Dada, emigran-
ta z ogarniętej zawieruchą pierwszej wojny światowej Rumunii, jak to się 
zwykło czynić (albo i nie) w klasycznych opracowaniach tej problematyki. 
Sandqvist dobitnie pokazuje, że u podłoża tego ruchu, głoszącego radykal-
ne hasła odnoszące się zarówno do estetyki, jak i norm życia społecznego, 
a także korzystającego ze środków ekspresji twórczej kierunku awangar-
dowego, który jest łączony prawie zawsze tylko z Europą Zachodnią i Sta-
nami Zjednoczonymi, znajduje się w pierwszej kolejności rumuńskie dzie-
ciństwo i okres dojrzewania jego inicjatora. Tzara bowiem, zanim stał się 
twarzą awangardowej, anarchistycznej międzynarodówki, dorastał jako Sa-
muel Rosenstock w Moineşti, małym sztetlu na mołdawskiej prowincji, i to 
właśnie dlatego, według szwedzkiego literaturoznawcy, zrodziło się w nim 
poczucie alienacji i buntu wobec tradycyjnych wartości uosabianych przez 
drobnomieszczańską większość zamieszkującą Jassy czy zwłaszcza Bukareszt 
pierwszych dekad XX wieku. Podobne doświadczenia zresztą mieli za sobą 
inni współtwórcy dadaizmu pochodzący z Rumunii: Marcel Janco (właśc. 
Marcel Hermann Iancu) oraz Arthur Segal (właśc. Aron Sigalu), którym 

4 Ze szczególnym uwzględnieniem dwóch tomów: Central European Avant-Gardes: Ex-
change and Transformation, 1910–1930, red. T.O. Benson, Cambridge, MA–London 2002; Be-
tween Worlds: A  Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910–1930, red. T.O. Benson, 
É. Forgács, Cambridge, MA–London 2007.

5 Zob. zwłaszcza: Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, 
red. J. Kornhauser, K. Siewior, Kraków 2014.

6 T. Sandqvist, Dada East: The Romanians of the Cabaret Voltaire, Cambridge, MA–London 
2006. Tutaj cytuję z wydania w przekładzie na język rumuński: T. Sandqvist, Dada Est. Românii de 
la Cabaret Voltaire, tłum. C. Deutsch, Bucureşti 2010. Wszystkie tłumaczenia z języków rumuń-
skiego oraz angielskiego są mojego autorstwa.
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Sandqvist słusznie poświęca w swojej książce osobne rozdziały. To poczucie 
peryferyjności i marginalizacji kulturowej miało następnie doprowadzić do 
gwałtownego, rewolucyjnego w swoim artystycznym wymiarze, wybuchu 
pod nazwą „Dada” w zuryskiej kawiarni Cabaret Voltaire.

Tego rodzaju – odważna i starannie uargumentowana, choć nie zawsze 
przekonująca7 – koncepcja w badaniach nad fenomenem awangardy wyko-
rzystuje narzędzia geopoetyki niejako à rebours, a zatem nie po to, by legity-
mizować ruch naśladowania oryginalnych (czytaj: zachodnioeuropejskich) 
praktyk awangardowych przez chronologicznie późniejsze awangardy „re-
gionalne” czy „lokalne”8, tylko przeciwnie – by uwiarygodniać wpływ tych 
ostatnich na kształtowanie się rewolucyjnej estetyki kierunków awangar-
dowych z ich prymarnego okresu. Podkreślenie aspektu etnicznego w kon-
tekście działań awangardowych ma również inne znaczenie, bowiem odpo-
wiada, czy raczej może odpowiadać, za nagłe przełomy i niespodziewane 
zamilknięcia w rozwoju nowatorskich estetyk i doktryn społecznych.

W tym miejscu koncepcja Toma Sandqvista łączy się niespodziewanie 
z teoriami wysuwanymi w licznych artykułach przez rumuńskiego krytyka 
Ovida S. Crohmălniceanu, zebranych na początku ubiegłej dekady w to-
mie szkiców Evreii în mişcarea de avangardă românească9 (Żydzi w ruchu 
rumuńskiej awangardy). U Crohmălniceanu dokonuje się bardzo ciekawe 
przesunięcie: rumuńska awangarda jest traktowana jako zjawisko o genea-
logii stricte etnicznej, ściśle powiązane z procesem emancypacji środowisk 
żydowskich, które po zakończeniu pierwszej wojny światowej miały dążyć 
do stworzenia ponadnarodowych, uniwersalnych ruchów artystycznych 
o rewolucyjnym zacięciu, „zarówno w porządku estetyki, jak i polityki”10. 
Stosunek autora do tych teorii, które były prezentowane w latach trzy-
dziestych choćby przez Eugena Lovinescu, nie jest jednoznaczny, jako że 
przecież wielu spośród awangardzistów rumuńskich nie miało żydowskich 
korzeni, zaś ci, którzy je posiadali, wcale nie tworzyli w języku jidysz, tyl-
ko po rumuńsku (lub francusku), za co byli zresztą krytykowani przez Ży-
dów z innych krajów i środowisk artystycznych11. Niemniej, jak zaznacza 

7 Najbardziej przekonujące są tezy autora o żydowskich, zapośredniczonych w kulturze i ję-
zyku jidysz, wpływach, które ukształtowały krytyczne podejście Rosenstocka do zachodnioeuro-
pejskich tradycji literackich, czy szerzej: artystycznych. Zob. T. Sandqvist, dz. cyt., s. 94–135 i in.

8 By przywołać kategorie używane przez T.O. Bensona.
9 O.S. Crohmălniceanu, Evreii în mişcarea de avangardă românească, Bucureşti 2001.
10 Tamże, s. 33.
11 Warto przypomnieć, że w  wielu innych ośrodkach Europy Środkowej i  Wschodniej, 

w tym w Warszawie, Wilnie czy Kijowie, funkcjonowały odrębne grupy awangardowe tworzo-
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Crohmălniceanu, niewykluczone, że z powodu długotrwałej – początkowo 
utajonej, a następnie bezpośredniej – kampanii antysemickiej, jaka rozpę-
tała się w rumuńskiej prasie na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, 
twórcy awangardowi musieli poddać się świadomej gettyzacji, wynikającej 
raczej z codziennego pragmatyzmu niż z artystycznego wyboru. Sądzę, że 
rumuński krytyk może mieć w tym stwierdzeniu sporo racji, choć ta, by 
tak rzec, podwójna marginalizacja, najpierw artystyczna (bycie niszą w ob-
rębie kultury rumuńskiej), a następnie etniczna i społeczna, miała również 
inne przyczyny, o których wspomnę w dalszej części artykułu.

Ważny – kto wie, być może ważniejszy – wydaje mi się sposób, w jaki 
Crohmălniceanu przedstawia w swoich szkicach poetykę i postulaty teore-
tyczne awangardzistów pochodzenia żydowskiego. Pisząc, że „prak tykowali 
ekstremistyczny modernizm”12 i jednocześnie starali się synchronizować 
młodą kulturę rumuńską z najbardziej nowoczesnymi, rewolucyjnymi prą-
dami, które obowiązywały w Europie pierwszych dekad XX wieku (od dada-
izmu po surrealizm), świadomie lub nie przeciwstawia ich bardziej umiar-
kowanym – zainspirowanym konstruktywizmem – przedstawicielom ruchu 
awangardowego z czasopisma „Contimporanul” (Współczesny). Sama żon-
glerka nazwiskami i przynależnością etniczną z różnych względów nie jest 
przekonująca, ale koncepcja „ekstremistycznego modernizmu” z towarzy-
szącą mu predylekcją twórców z lat dwudziestych i trzydziestych do „pro-
wokacyjnych gestów”, „impertynencji” i „agresywności”13 daje do myślenia. 
Crohmălniceanu zdaje się budować silny, kategoryczny wizerunek awangar-
dy jako formacji o jednoznacznie określonych podstawach programowych 
i lewicowych przekonaniach, która jako „ekstremistyczna” musiała budzić 
„alergiczne reakcje”14 zarówno mniej radykalnych artystów modernizują-
cych, także tych z głównego nurtu, jak i bardziej zdecydowanych krytyków 
i recenzentów, motywowanych ideologicznie lub po prostu stojących na stra-
ży tradycyjnych wartości w sztuce. Pośrednio otrzymujemy odpowiedź na 
pytanie o nieobecność awangardy w sztuce oraz w dyskursie krytycznym po 
1947 roku: „ekstremizm” i „agresywność” nie są pożądane w kraju, w którym 
zaprowadzono socjalistyczny ład, niezależnie od orientacji świato po glą do - 

ne przez artystów o żydowskich korzeniach, tworzących w jidysz, którzy funkcjonowali poza „ofi-
cjalnymi” awangardowymi strukturami wyznaczanymi nie przez przynależność etniczną, lecz po-
sługiwanie się językiem polskim (rosyjskim) jako głównym (jedynym) środkiem komunikacji.

12 O.S. Crohmălniceanu, dz. cyt., s. 37.
13 Tamże, s. 40.
14 Tamże, s. 37–38.
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wej. Tak zaprogramowany awatar, według autora, ma mieścić w sobie cechy 
podwójnej marginalizacji: jako byt zbudowany w ścisłym związku z kulturą 
żydowską musi zniknąć wraz z Holokaustem, bowiem – jak już wspomnia-
łem – na gettyzację awangardową nakładać się ma gettyzacja etniczna.

„Awangardyzm umiarkowany”

Do tego stanowiska nawiązuje w swoich książkach Paul Cernat, najważ-
niejszy, jak sądzę, badacz młodszego pokolenia zajmujący się problematyką 
awangardy rumuńskiej. Idąc tropem marginalizacji i gettyzacji podkreśla-
nych przez Crohmălniceanu, w monografii Avangarda românească şi com-
plexul periferiei: primul val15 (Rumuńska awangarda i kompleks peryferii: 
pierwsza fala) Cernat wprowadza rozróżnienie na dwa odrębne zjawiska 
obecne w łonie awangardy rumuńskiej lat dwudziestych oraz przełomu 
lat dwudziestych i trzydziestych. Pierwszym z nich miałby być kompleks 
peryferii wobec zachodnioeuropejskich central (w szczególności Paryża), 
drugim zaś równoczesny kompleks wyższości wobec „zapóźnionych kra-
jów bałkańskich”16, przede wszystkim Bułgarii, która w awangardowych 
manifestach lat dwudziestych stała się negatywnym odniesieniem jako kraj 
niepodążający drogą nowoczesności17. W obu tych odczuciach towarzyszą-
cych rozwojowi awangardy Cernat odnajduje frustrację młodego pokole-
nia związaną z nierozpoznawalnością Rumunii na arenie międzynarodo-
wej. Frustracja tego rodzaju miała doprowadzić do procesu konstruowania 
ex nihilo tradycji modernistycznej, do której awangarda mogłaby się od-
wołać i znaleźć w niej uwiarygodnienie swoich ambicji w zakresie nowej 
estetyki. Cernat używa na określenie tego pragnienia formuły „modernizm 
autochtoniczny”18. W tej roli nie występuje późny symbolizm rumuński 
z pierwszej dekady XX wieku, reprezentowany choćby przez młodego 
Tristana Tzarę i efemeryczne czasopisma „Simbolul” (Symbol) czy „Che-
marea” (Wołanie), tylko przede wszystkim, a właściwie prawie wyłącznie, 
„paryska” działalność Tzary czy Constantina Brâncuşiego, przedstawiana 

15 P. Cernat, Avangarda românească şi complexul periferiei: primul val, Bucureşti 2007.
16 Tamże, s. 204.
17 Tego rodzaju komentarze znajdują się w wielu tekstach na łamach periodyków z lat dwu-

dziestych, takich jak „Contimporanul” czy „Integral”.
18 Zob. P. Cernat, Avangarda românească…, dz. cyt., s. 203–244.
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jako dowód na nowatorstwo idei artystycznych nad Dunajem, przeszcze-
pianych na obcy grunt.

Oczywiście, taki patronat nad rodzącymi się ruchami awangardowy-
mi ze swoimi periodykami, grupami wpływu i manifestami był niezbędny 
do budowania poczucia wspólnoty, ale dalece nie wystarczał. Stworzono 
zatem, jak pisze Cernat, „kontrtradycję”, wobec której należało się bun-
tować19. Takim negatywnym punktem odniesienia były chociażby prą-
dy „chłopskie” i „ludowe” w literaturze pierwszych dekad XX wieku, ale 
również niektóre z ugrupowań i czasopism modernistycznych głównego 
nurtu, szczególnie zaś środowisko intelektualistów, które powołało na po-
czątku lat trzydziestych Stowarzyszenie „Criterion”20 i, jak się może wyda-
wać, przyczyniło się pośrednio do spowolnienia awangardowej ekspansji. 
Rzeczywiście, wzmożona działalność publicystyczna członków Criterio-
nu i nastroje społeczno-polityczne panujące wówczas nie tylko w Rumu-
nii przyćmiły tendencje artystyczne sensu stricto. Cernat nie pisze o tym 
w bezpośredni sposób, ale faktycznie koniec „pierwszej fali” rumuńskiej 
awangardy, inspirowanej głównie konstruktywizmem z jednej, a futury-
zmem i dadaizmem z drugiej strony, był powiązany z silnym poczuciem 
deziluzji. Próby wykształcenia własnego języka i zbudowania oryginalnej 
doktryny estetycznej – chodzi tu w pierwszej kolejności o integralizm Ilia-
rie Voronki i Mihaila Cosmy – nie powiodły się, bo powieść się nie mo-
gły. Krytyk zwraca uwagę, jak łatwo dokonała się dekonstrukcja obydwu 
mitów napędzających dyskurs lat dwudziestych, a więc mitu synchroniza-
cji rumuńskiej kultury z nowymi tendencjami w Europie Zachodniej oraz 
mitu specyficzności przypadku rumuńskiego w stosunku do tego, co działo 
się w tym czasie w innych krajach Europy Środkowej. Mity synchronizmu 
i specyficzności, będące rewersem – lub pochodną – kompleksów peryfe-
rii i wyższości, o których wspomniałem wcześniej, zostają zdemaskowane, 
gdyż, w opinii Cernata, w zbyt radykalny i nieprzemyślany sposób próbu-
ją zerwać z zastaną rzeczywistością, nie biorąc pod uwagę zmieniającej się 
sytuacji w kulturze i życiu społecznym.

19 Tamże, s. 229–239.
20 Asociaţia „Criterion” skupiała pisarzy i filozofów – takich jak Emil Cioran, Mircea Elia-

de, Eugen Ionescu, Constantin Noica, Mihail Sebastian czy Vasile Voiculescu – i jako najbardziej 
opiniotwórczy intelektualny ośrodek życia kulturalnego w Rumunii stanowiła ważny punkt od-
niesienia dla ideologicznych i politycznych dyskusji w latach trzydziestych. Awangardziści uważa-
li jednak, że pomimo głoszenia promodernizacyjnych poglądów członkowie Stowarzyszenia „Cri-
terion” utwierdzali stary, mieszczański porządek i klasyczne, oświeceniowe wartości.
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Takie postawienie sprawy jest moim zdaniem stanowczo zbyt pochopne 
i wynika nie tyle – a przynajmniej nie tylko – z rzeczywistej specyfiki tej fazy 
rozwoju ruchów awangardowych, ile raczej z trudno ukrywanej przez same-
go autora skłonności do hiperbolizowania jej osiągnięć kosztem usuwania 
w cień drugiego etapu, inspirowanego i organizowanego przez postulaty sur-
realistyczne. Jeśli etap przejściowy, przypadający na wczesne lata trzydzieste, 
Cernat nazywa „postawangardowym”21, to w tym kontekście druga fala awan-
gardy musiałaby być nazwana „post-postawangardową”, a zatem wyłamującą 
się z ogólnej wizji działań awangardowych. Innymi słowy, awatar awangar-
dy, jaki wyłania się z rozważań Paula Cernata, choć rzetelnie udokumento-
wany pracą na podstawie materiałów źródłowych, jest bardziej anemiczny 
i niekompletny, niż być powinien, bowiem postawie demaskatorskiej, prze-
jawiającej się w godnej pochwały chęci obalenia mitów i wyobrażeń naros-
łych przez lata milczenia, towarzyszy jednoczesny proces tworzenia mitów 
kolejnych, wynikających z osobistych inklinacji badawczych krytyka, który 
usuwa z pola widzenia wymykające się im konteksty.

Koncepcję tę Cernat w jasny sposób wykłada w innej książce poświęco-
nej wczesnej awangardzie rumuńskiej, „Contimporanul”. Istoria unei reviste 
de avangardă22 („Contimporanul”. Historia pewnego pisma awangardowego), 
będącej rozszerzeniem jednej z części monografii Avangarda românească şi 
complexul periferiei: primul val. Już we wstępie autor określa swoje zadanie 
badawcze jako „ekspresję określonej opcji intelektualnej” i próbę zaprezen-
towania „(…) stanu ducha i postawy, które są mi bliskie (nawet jeśli nie we 
wszystkim, a tylko w zasadniczej części): »awangardyzmu« umiarkowa-
nego, akceptowalnego, ekumenicznego i konstruktywnego, z korzeniami 
w »żywej« i dynamicznej tradycji”23. Chciałbym podkreślić znaczenie tych 
słów, umieszczonych na początku książki jako swego rodzaju akademickie, 
ale i czytelnicze, bardzo osobiste credo piszącego, które nie tylko wyraźnie 
zakreśla ramy analizowanego materiału, ale przede wszystkim dość kate-
gorycznie ogranicza perspektywę do jednego tylko, dość konserwatywne-
go, należałoby przyznać, ujęcia. W tym kontekście – a mówimy, przypo-
mnę, o teoretyku opiniotwórczym – awangarda zostaje zredukowana do 
roli uklasycznionego „awangardyzmu”, na dodatek „zmiękczonego” uży-
ciem do określających ram. Cernat, opierając się na założeniach wczesnych 

21 P. Cernat, Avangarda românească…, dz. cyt., s. 169–179.
22 Tegoż, „Contimporanul”. Istoria unei reviste de avangardă, Bucureşti 2007.
23 Tamże, s. 5.
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inkarnacji awangardowych doktryn w Rumunii, które w rzeczy samej przyj-
mowały konstruktywistyczne dogmaty dla uwiarygodnienia swoich dążeń 
twórczych i społecznych, obecnych na łamach pisma „Contimporanul”, roz-
ciąga ten obraz na kolejne etapy rewolucji estetycznej i tworzy paradoksal-
ny wizerunek całego ruchu jako zachowawczego, mało oryginalnego i oko-
panego na bezpiecznych („umiarkowanych i akceptowalnych”) pozycjach. 
Postępowanie takie jest zupełnie paradoksalne, bowiem rumuński litera-
turoznawca próbuje kanonizować nieortodoksyjną, a zatem nieawangar-
dową – stąd owe „ubezpieczające” zawężenia – wizję awangardy jako obo-
wiązujący paradygmat myślenia o tej problematyce.

Uściślając swoje stanowisko, pisze dalej, że główną jej cechą ma być 
„(…) estetyka ironiczna i pluralistyczna, wręcz »eklektyczna«, ale nie 
nieumiarkowana (nevertebrată); otwarcie krytyczne wobec radykalnej 
nowości”24. Odrzucenie wszystkich dystynktywnych cech awangardowo-
ści (nowatorstwo, rewolucyjność, radykalizm na poziomie doktryny este-
tycznej i ideologicznej, sprzeciw wobec tradycji i konwencji, świadoma re-
zygnacja z racjonalnych, a więc „umiarkowanych”, poglądów i stereotypów 
etc.) nie tylko osłabia siłę oddziaływania opisywanych zjawisk, ale i spra-
wia wrażenie ideologicznej manifestacji. W konsekwencji bowiem mamy 
do czynienia z rzetelnie opracowaną i udokumentowaną monografią, któ-
ra jednak jest problematyczna z samego założenia: awatar awangardy jako 
bytu antyawangardowego – antynowoczesnego, antyrewolucyjnego, za to 
protradycyjnego i proracjonalnego – nie dość, że nie jest zgodny z rzeczy-
wistością, to na dodatek po prostu nikogo nie może zaciekawić swoją roz-
mytą tożsamością. Koncepcja „awangardyzmu umiarkowanego”, obecna 
w książkach Paula Cernata, kontrapunktuje ideę „ekstremistycznego mo-
dernizmu”, rozwijaną przez Ovida S. Crohmălniceanu, tylko w pozorny 
sposób. Wygląda to tak, jakby obydwaj autorzy starali się zostawić uchyloną 
furtkę do pałacu uświęconej tradycji rumuńskiej kultury, by legitymizować 
przedmiot swoich badań, który nie może być zbyt kontrowersyjny i „nie-
umiarkowany” (jako „awangardyzm ekstremistyczny”). Z kolei odczytania 
nieco bardziej śmiałe – dokonywane choćby przez Iona Popa czy Ovidiu 
Morara – koncentrują się przede wszystkim na analizie konkretnych teks-
tów rumuńskich integralistów czy surrealistów i już z tej przyczyny muszą 
być uznane za jeszcze bardziej niszowe niż rozważania o „żywej i akcepto-
walnej” tradycji. W tym sensie kategorie proponowane we współczesnych 

24 Tamże.
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dyskusjach nad spuścizną awangardową lat dwudziestych, trzydziestych 
i czterdziestych XX wieku mają za zadanie nie tyle dowartościować jej naj-
ważniejsze założenia i dzieła, ile utemperować jej nazbyt anarchistyczną 
tożsamość, poskromić jej radykalne – cóż z tego, że nieco już przebrzmia-
łe – zapędy metodologiczne.

W stronę eksperymentu

Ramy drugiej z nakreślonych przeze mnie na wstępie badawczych strate-
gii czy, innymi słowy, perspektyw krytycznych obowiązujących we współ-
czesnej rumuńskiej debacie na temat dokonań awangardy i modernizmu są 
znacznie bardziej zacieśnione. O ile omawiana dotychczas refleksja, którą 
określiłem jako praktykę powracania do międzywojennego, właściwego, by 
tak rzec, „prawowitego”, okresu rozwoju ruchów awangardowych w Rumu-
nii, jest reprezentowana przez coraz większą liczbę publikacji i opracowań, 
o tyle paradygmat „powojenny”, stawiający ryzykowne tezy o swego rodza-
ju ciągłości awangardowych środków wyrazu – obecnych w niewielkim, 
choć zauważalnym, zakresie – w twórczości autorów lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych, wydaje się dopiero nabierać rozpędu.

Ważnym punktem odniesienia dla jej propagatorów jest wydana pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych głośna monografia Mircei Cărtărescu Post-
modernismul românesc25 (Rumuński postmodernizm), pierwsze tak grun-
towne i przekrojowe studium poświęcone nie tylko rumuńskiej literaturze 
późnych lat siedemdziesiątych, lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, ale 
i wcześniejszym zjawiskom o eksperymentalnym charakterze, które wpłynę-
ły lub wpłynąć mogły na estetyczne wybory ich kontynuatorów. Cărtărescu 
w ciekawy sposób problematyzuje wątek trwałości odkryć awangardowych 
w kulturze rumuńskiej, stawiając na formułę silnej awangardy – zwłaszcza 
tej spod znaku surrealizmu lat trzydziestych i czterdziestych – która zna-
lazła swoje „nieortodoksyjne echo” czy „odbicie”26 w poetyckiej działalno-
ści grupy „onirystów” lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, skupionych 
wokół Leonida Dimova i Dumitru Ţepeneaga, a następnie właściwą konty-
nuację w twórczości „pokolenia lat osiemdziesiątych” (Cărtărescu, Traian 

25 M. Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Bucureşti 1999 (wyd. I), 2010 (wyd. II).
26 Tamże, s. 269–270.
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T. Coşovei, Ion Stratan, Florin Iaru i kolejni). Koncepcja ta zakłada bardzo 
wyraźne dowartościowanie i zradykalizowanie wizji rumuńskiego surrea-
lizmu jako właściwego punktu dojścia poszukiwań rumuńskiej awangardy 
międzywojennej w kilku różnych kontekstach. Przede wszystkim jako zja-
wiska nonkonformistycznego i postulującego całkowitą swobodę twórczą, 
a dopiero w dalszej kolejności propagującego określoną doktrynę artystyczną. 
W tym sensie surrealistyczne wpływy na onirystów będą dla Cărtărescu „je-
dynie estetyczne”27, czytaj: powierzchowne i automatycznie reprodukowane, 
pozbawione właściwego kontekstu. W miejsce „(…) eksperymentalnych for-
muł artystycznych, rozsadzających ramy standardowego modernizmu, wo-
bec których krytyka jest niepewna i reaguje z dużym dystansem”28, pojawia 
się – rzecz jasna, po okresie stalinowskim, który uniemożliwiał jakąkolwiek 
kontynuację działalności „wywrotowej”; autor określa lata pięćdziesiąte mia-
nem „black hole” lub „podziemnego postmodernizmu29 – potrzeba powrotu 
do odkryć „miękkiego modernizmu”30 międzywojennego.

Dla uzasadnienia tej teorii – i pojęcia „miękkiego modernizmu”, któ-
re wydaje się tutaj bardzo poręczne – bardzo często przywoływane są roz-
maite koncepcje historyczne i współczesne (Lovinescu, Manolescu) moc-
no rozgraniczające pojęcia „awangardy” i „modernizmu”31, także, a może 
w szczególny sposób, używane w odniesieniu do kultury rumuńskiej. 
Awangarda, utożsamiana z najbardziej radykalnym odłamem postępowych 
zjawisk w sztuce i literaturze, nie może stać się właściwym podłożem po-
wrotu nowatorskich na pozór postulatów, tym samym jej miejsce w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zajmuje modernizm, jak wielokrotnie 
podkreśla autor, o nachyleniu klasycyzującym. Ograniczenie oddziaływa-
nia jego tendencji do kwestii techniki i kilku chwytów budujących w poezji 
onirystów niepokojący, silnie zmetaforyzowany sztafaż, ale nieprzekładają-
cy się ani na teorię o wprost oznaczonych awangardowych korzeniach, ani 
na radykalne formy ekspresji twórczej. To, co Cărtărescu nazywa „ekspery-
mentalnymi formułami artystycznymi”, domaga się uściślenia: rzecz jasna, 
krytykowi chodzi o najistotniejsze manifesty, eseje programowe, wspólne 

27 Tamże, s. 270–271.
28 Tamże, s. 310–311.
29 Tamże.
30 Zob. tamże, s. 264–268.
31 Cărtărescu przypomina używany przez Nicolae Manolescu podział na „modernizm sym-

bolistyczny” (linia Paula Verlaine’a i  Stéphane’a Mallarmégo) oraz „awangardę” (linia Arthura 
Rimbauda i Lautréamonta). Zob. tamże, s. 268.
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wystąpienia, wystawy i demonstracje oraz utwory literackie surrealistów 
bukareszteńskich, z lat 1940–1941 oraz 1944–1947, przede wszystkim Ghe-
rasima Luki i Gellu Nauma. Co ważne, o ile wpływ pierwszego z nich na 
krajobraz rumuńskiej kultury po drugiej wojnie światowej można uznać za 
niewielki – głównie dlatego, że Luca wyemigrował w 1947 roku do Paryża, 
gdzie kontynuował swoją twórczość poetycką w języku francuskim – o tyle 
postać Nauma jest kluczowa dla zrozumienia potrzeby znalezienia odpo-
wiedniego punktu odniesienia, a może raczej kontrapunktu, dla idei ciąg-
łego trwania zjawisk o charakterze eksperymentalnym w Rumunii.

Twórczość Nauma, pod koniec lat sześćdziesiątych powracającego do 
publikowania swojej poezji i prozy, których surrealistyczna podstawa este-
tyczna w znacznym stopniu nie uległa zmianie, stanowi rewers prowadzo-
nych przez Dimova i Ţepeneaga poszukiwań twórczych, opartych na od-
rzuceniu najistotniejszych kategorii i pojęć „rewolucyjnego” surrealizmu32. 
Dzieje się tak, bowiem, co zaznacza Cărtărescu, Naum traktuje z pełną po-
wagą naczelne zagadnienia doktryny kierunku, przedstawione najpierw 
przez André Bretona, a następnie przejęte i rozszerzone o nowe odkrycia 
w okresie działalności Rumuńskiej Grupy Surrealistycznej. W tym sensie 
Gellu Naum staje się bez wątpienia jedynym depozytariuszem rzeczywistej 
„awangardowej” linii rozwoju i właśnie swoją bezkompromisową postawą 
przyczyni się do artystycznego boomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych, którego eksponenci, różniąc się wprawdzie od surrealistów przyję-
tą estetyką codzienności, zwyczajności i kolokwialnej dykcji, przyjmą ich 
przekonanie o w duchu anarchistycznej konieczności wyzwolenia człowie-
ka i zapewnienia sztuce swobody działania. Z tej perspektywy koncepcje 
Cărtărescu, czołowego twórcy rumuńskiego postmodernizmu, idą bardzo 
daleko, posługując się jasno określoną strategią. Uwiarygodnienie własne-
go zaangażowania twórczego jako aktywności postawangardowej wyma-
gało przerzucenia „eksperymentalnego” mostu ze środka lat trzydziestych 
i czterdziestych wprost do lat osiemdziesiątych. Aby ta brawurowa kon-
strukcja nie runęła, należało, chcąc utrzymać wrażenie ciągłości, znaleźć 
w niej miejsce dla zjawisk takich jak oniryzm: nie dość awangardowych, by 
móc je uprawomocnić, ale na tyle odmiennych od estetyki głównego nurtu, 
by móc nadać im choćby elementarną rangę nowatorstwa. Stąd prawie ok-
symoroniczna formuła „miękkiego modernizmu”, która jest przeciwwagą 
„eksperymentatorstwa” oraz „rewolucyjnego ducha”.

32 Tamże, s. 311.
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Najciekawszym nawiązaniem do wizji Mircei Cărtărescu, a właściwie 
odrębną koncepcją, która korzysta z podobnego arsenału środków i me-
todologii, jest skromnie zamierzona, ale interesująca książka Moniki Spi-
ridon, Iona Bogdana Leftera i Gheorghe Crăciuna Experiment in Post-war 
Romanian Literature33 (Eksperyment w powojennej literaturze rumuńskiej), 
której autorzy próbują pójść o krok dalej i dokonują rozróżnienia na ekspe-
ryment awangardowy i nieawangardowy. Dzięki temu mogą ominąć rafy 
terminologiczne, na które natknął się autor Rumuńskiego postmodernizmu, 
i odrzucić samonarzucające się utożsamianie idei eksperymentowania 
z rewolucyjnym zapałem pierwszych ruchów awangardowych z początku 
XX wieku. W tym kontekście twórczość onirystów, Dimova, Emila Bru-
maru czy Virgila Mazilescu, traktujących poezję jako językową, formalnie 
wysublimowaną grę z systemem totalitarnym – opartą przede wszystkim 
na zagęszczeniu metafor, fragmentarycznej budowie wiersza i afabularności 
prozy poetyckiej – można już uznać za eksperyment, choć, jak podkreślają 
autorzy, eksperyment „bardzo umiarkowany”34. Owa podwójnie paradok-
salna konstrukcja – „nieawangardowy eksperyment”35 – w odniesieniu do 
zjawiska, które przez wielu krytyków określane jest ledwie jako odmienne 
od dominującej estetyki, musi budzić wiele wątpliwości. Świadomi takie-
go niebezpieczeństwa autorzy proponują alternatywne nazewnictwo, od-
separowując od siebie zjawiska eksperymentalizmu i nowatorstwa (inno-
wacyjności), to ostatnie zaś staje się podstawą do zbudowania konceptu 
„odwróconego nowatorstwa pozbawionego wymiaru eksperymentu”36, ja-
kim miał być zdecydowany opór onirystów wobec estetyki socrealistycznej 
i ideologii totalitarnej, obowiązującej w Rumunii pod rządami Gheorghe 
Gheorghiu-Deja w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.

Ów opór, rozumiany jako główna zasada organizująca płaszczyznę 
estetyczną oniryzmu, oczywiście nie mógł dawać podobnych rezultatów, 
co zjawiska stricte awangardowe z historycznego punktu widzenia. Ciekawe 
wydaje się jednak, w jaki sposób używa się w tej koncepcji terminu „ekspe-
ryment”, który w jednym miejscu jest konotowany jako pojęcie mniej ra-
dykalne niż „awangardowość”, w drugim zaś staje się zbyt radykalny i musi 
zostać wymieniony na jeszcze słabsze znaczeniowo „nowatorstwo”. Inaczej 

33 M. Spiridon, I.B. Lefter, Gh. Crăciun, Experiment in Post-war Romanian Literature, tłum. 
D. Marcus, R.I. Patrichi, D. Hill, Piteşti 1999.

34 Tamże, s. 20–21.
35 Tamże, s. 46.
36 Tamże, s. 35–36.
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rzecz ma się z nurtami postmodernistycznymi lat osiemdziesiątych, które 
są w książce jednocześnie „nowatorskie” (pod względem „odświeżonego” 
języka, gier semantycznych nieścisłości i nonszalanckiej budowy tekstów) 
i w pełni „awangardowe”, realizując, jak chcą Spiridon, Lefter i Crăciun, 
postulaty „swobodnych skojarzeń” i „wolności twórczej”37, propagowane 
przez reprezentantów pierwszych awangard: Tristana Tzarę, Ilarie Voron-
kę, Urmuza czy surrealistów, Lukę i Nauma.

Tym sposobem strategia zmierzająca do stworzenia (odtworzenia) 
wizji awangardy jako trwałej dominanty kultury rumuńskiej osiąga punkt 
kulminacyjny. Dzięki sinusoidalnym fazom przebiegu tego procesu – od 
awangardy „właściwej”, przez zjawiska o niepewnym pod względem ich eks-
perymentalnego wymiaru charakterze, aż po wprowadzenie „awangardo-
wości” jako „aktywnej zasady określającej zwrot w stronę języka”38 – zada-
nie to jest zrealizowane na dwóch głównych płaszczyznach. Po pierwsze, na 
płaszczyźnie terminologicznej, polegającej na ustabilizowaniu, ewentualnie 
dostosowaniu istniejących kategorii i pojęć do zjawisk wymykających się 
prostej klasyfikacji. Nieco złośliwie można by stwierdzić, że cel ten został 
osiągnięty, bowiem programowa niejednoznaczność i fragmentaryczność 
awangardy znalazły odbicie w heterogenicznym nazewnictwie, nierzadko 
wzajemnie przeczącym swoim pierwotnym założeniom. Sytuację taką, jak 
sądzę, widać dobrze w obu perspektywach, zarówno w tej reinterpretują-
cej awangardę międzywojenną, jak i w tej uzasadniającej awangardowość 
zjawisk powojennych. Ponadto zaś, co z mojego punktu widzenia najistot-
niejsze, na ogólniejszej płaszczyźnie kulturowej. Obydwa wyodrębnione tu 
i pokrótce opisane paradygmaty, obowiązujące współcześnie w dyskursie 
krytycznym w Rumunii, wytworzyły w podobny sposób wizje awangar-
dy zgodne nie tyle ze stanem faktycznym, ile z określonymi oczekiwania-
mi metodologicznymi i/lub ideologicznymi. W tym kontekście mówienie 
o nich jako o awatarach awangardy, a nie o awangardzie jako takiej, wydaje 
mi się całkowicie uzasadnione.

37 Tamże, s. 68.
38 Tamże, s. 69–70.


