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PÁLI ATTILA 

A tér materiális rendje a lírában 

Megszólalni nehéz. Bekapcsolódni az úgynevezett posztmodern irodalomtudo-
mányi diskurzusba. Már ezzel a mondattal is baj van. Mibe? Ez egy valami? Ráadá-
sul entitás, aminek határai vannak, van belseje, amibe bele lehet lépni, illetve 
külseje, ha kívül akarunk maradni rajta? Ez a diskurzus van? Dolog? Valami? S vé-
gül: Most már benne vagyunk? A mondatunk azt sugallja, hogy feltehető a kérdés, 
hogy benne vagyunk-e. De hiszen ez sem igazolható, hiszen itt máris két metaforát 
használtunk, aminek az alkalmazása korántsem igazolható. Az egyik a valamiként 
való elgondolás ontikus metaforája, ami előfeltételezi azt, hogy a diskurzus valami 
(vagy dolog, de ez nem ugyanaz? (mi az, hogy ugyanaz?)), entitás, aminek van belse-
je, külseje, határolt, mint Heidegger plasztikai teste, ami „megtestesít valamit”.1 Ez a 
feltételezés azzal kapcsolatban, hogy a diskurzus valami, egyáltalán nem igazolható. 
Másodszor: A diskurzus nemcsak hogy valami, hanem olyan valami, aminek van 
belseje, hiszen bele lehet lépni. Ekként gondoljuk el. Vagyis ekként gondolja el a 
nyelv. Vagy még inkább, ekképp gondoltatja el velünk a nyelv. (Lehet, hogy nincs 
különbség, de erről később. A nyelv valami?) De ugyan miért is lenne a diskurzus 
ilyen?  

S máris a térnél vagyunk. A legegyszerűbbnek tűnő mondat is hemzseg az öntu-
datlanul előfeltételezett térmetaforáktól, a gondolkodásunk legmélyéből furakod-
nak fel, és talán abból az időből származnak, amikor még kövek sem voltunk. 
Bármilyen ontikus metafora, ami úgy tűnik, hogy a térképzetből eredeztethető, 
teljességgel igazolhatatlan. Itt a létezés mikéntje a tét. (Certeum censeo: a létezés 
létezik?) Arra jutunk, hogy nem jelenthető ki semmiről semmi és annak ellenkezője 
sem. Avagy: Bármi kijelenthető, és az ellenkezője is, hiszen a kijelentés csak jelenlét, 
feszültség, nem létező, csak külömbözés (différance)2. Nem a kijelentéssel van baj, 
hanem a valamiként való elgondolással, mert hiszen a valami is csak a 
külömbözésben létezik, elkülönböződésben van (différance). Derrida a valamit, 
azaz a metafizikát próbálja kiiktatni a nyelvből, úgy, hogy beszél. És már most én is 
végső kijelentéseket tettem, amik szintén hemzsegnek az ontikus metaforáktól, 
amikor egy mondatom tarthatatlanságáról beszéltem, sokkal több és ugyancsak 
tarthatatlan mondattal. Szóval beszélünk mégis, mert ha folytatnánk mondataink 
mögött meghúzódó naiv ontológiai előfeltevéseink leépítését, vagy egy végtelen és 

                                                        
 Köszönöm témavezetőmnek, Osztroluczky Saroltának a segítséget. 
1 Martin HEIDEGGER, A művészet és a tér =”...költőien lakozik az ember...” (válogatott írások), Pompey, Bp., 
Szeged, T-Twins, 211. 
2 Jacques DERRIDA, Az elkülönböződés (La différance) = Szöveg és interpretáció, szerk. BACSÓ Béla, Bp., 
Cserépfalvi, é. n. , 43–63. 
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lezárhatatlan újramondás kényszerébe kerülnénk (suplementumok sora), vagy 
egyszerűen megszüntetnénk a beszédet, tudván, hogy semmi kijelentés nem vonat-
kozik semmire, mert a valami nem entitás. Így nyugodtan játszhatunk, a jelenlét, a 
jelentés (Van különbség? A jelenlét valami? A jelentés valami?), amit 
külömbözésként, elkülönböződésként (différance) gondolunk el, akkor is végbe-
megy (vajon ez végbemegy, azaz végbe?, és megy?). Ennek a tanulmánynak is min-
den szavában kételkedni kell, és ugyanakkor radikálisan elfogadni (már annyiban, 
hogy elkülönböződésben van, azaz jelent, tehát jelentést vált ki). Górcső alá venni, 
megvizsgálni, hogy milyen ontikus metafora rejtőzik kijelentései mögött, felülbírál-
ni, felfüggeszteni, és hagyni, hogy jelentsen.3 

A tér és az idő problematikájával elsősorban prózaelemzésekben szoktak foglal-
kozni, feltehetőleg azért, mert a történetmondás nem nélkülözheti a térbeli 
szituálás mozzanatát, hosszabb elidőzésre ad alkalmat az imaginárius térben. 
Ugyanakkor, ha jobban megnézzük, a líra számtalan módon aknázza ki a tér jelen-
tésalkotó, jelenlétalkotó erejét, a nyelv minden síkján. 

A legfelületesebb ránézéskor is feltűnik, hogy a vers a papír síkján sokkal tuda-
tosabban van elrendezve, mint a próza, a vers bele van helyezve a papír üres világá-
ba, és fontos tudatosítani, hogy a szöveg körüli űr tulajdonképpen csönd, amibe a 
vers beleszületik. A versszöveg nyomdatechnikai elrendezettsége (materiális jelle-
ge) metaforikus kapcsolatba lép a jelentéssel. A kiemelések fokozzák egy-egy szó 
jelenlétét, értékét a szövegben. A szöveg a papír síkján külömbözésben van, már 
pusztán a fekete-fehér (papír-tinta) oppozíció révén.4 Az úgynevezett képversek 
még tudatosabban aknázzák ki a térelrendezés metaforikus jelentéstöbbesítő ere-
jét, a térbeli forma asszociációkat, külön érzeteket generál az olvasóban, gyakran 
ösztönös reakciókat, mint például a fenti dolgoktól való félelem, csodálat, tisztelet, a 
transzcendens utáni vágy, vagy a lenti dolgok lenézése, undor...  

Egyébként, ha már itt tartunk, akkor jegyezzük meg, hogy maga az írás is gya-
korlatilag a térben levő objektívák, materiális létezők létrehozását jelenti, és az ol-
vasás is ezen objektívák jellé alakítása (jelként való felfogása), és interpretációja. 
Sem a szavak, sem a betűk nem homogén jelek, olyan értelemben, hogy ne lennének 
további részeik. A betűknek térbeli alakjuk van, és ezek a térbeli alakok is hordoz-
nak magukban lehetőségeket metaforikus kapcsolatok kialakítására, különösen 
persze a betűk hangzásával, illetve artikulációjával. 

Flusser erről így ír a betűről írott esszéjében: „A betűk a legrégibb fennmaradt 
kultúrvívmányok közé tartoznak. A feltalálásuk óta eltelt három és fél ezer év alatt 
eredeti formájuk többször is megváltozott, de még mindig jól felismerhető: az "A"-
ban a sémi bak (a héber "alef") két szarva, a "B"-ben a sémi ház (héberül "bett") két 
kupolája, a "C"-ben a sémi teve (héberül "gimul") púpja. A betűk egy kultúrközeg 
képei, ahogy azt Krisztus előtt kétezerben, a Földközi-tenger keleti vidékén az ábécé 

                                                        
3 DERRIDA, i. m., 
4 Ferdinand de SAUSSURE, Bevezetés az általános nyelvészetbe = A modern irodalomtudomány kialakulá-
sa, szerk. BÓKAY Antal, VILCSEK Béla, Bp., Osiris, 2001, 414. 
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feltalálói érzékelték. A betűk olyan dolgok, mint például a bak, a ház, a teve pikto-
gramjai. S mivel ősrégiek, németül archaikusan "Buchstaben"-nek nevezik őket, 
ahelyett, hogy - noha sémi vidékről valók, nem pedig egy germán bükkfaerdőből - 
"Buchenstäbe"-t használnának. 

Ma már a betűket nem ősrégi dolgok piktogramjaiként használjuk, hanem a dol-
gokat megnevező sémi szavak jobbára első betűinek jeleként.”5 Ez így természete-
sen igaz, a mai betű nem valami nyelven kívüli dologra, vizuális képre utal, és ezen 
keresztül a hangra (fonémára), hanem közvetlenül, de arról nincs szó ebben az 
esszében, hogy a nyelvhasználat folytán a betű képe és érzéki valósága között, a 
folyamatos egymásrautalás következtében kialakul egy megfelelés, a betű képébe 
beleágyazódik a hangzása és az artikulációja, a betű rajza lesz a hangzás és az arti-
kuláció szemléltetője, akkor is, ha eredeti szándéka a betű feltalálójának nem is volt 
ez. (Mint például az „o” betű esetében minden bizonnyal sokan a száj alakját látják 
bele a betű rajzába, bár elképzelhető, hogy eredetileg az „o” rajza nem erre akart 
utalni. Persze más betűk esetében rajzuk és hangjuk/artikulációjuk közötti kapcso-
lat ennél sokszor bonyolultabb, és lehet merőben egyéni is, hiszen ez a viszony nem 
tárgya általában a társadalmi interakcióknak, de a viszony mindenképpen létező.) 

Ezek után szólhatnánk arról, hogy a szavak képei (írás) és hangjai, valamint arti-
kulációi milyen metaforikus kapcsolatban vannak jelentéseikkel (már ha a jelentés 
olyan, ami van). Csak röviden azt emelném ki, hogy a szavak által kiváltott asszociá-
ciók (jelentés, külömbözés) metaforikusan eloszlanak (eloszolhatnak) a lerajzolt 
szó terében. (Megvilágító példa erre mondjuk az „olló” szavunk mely esetében a két 
„l” betű összefüggésbe kerül az olló két szárával. Az asszociáció természetesen itt is 
merőben egyéni és általában sokkal bonyolultabb, minthogy ezt le lehessen írni, de 
a kapcsolat létező, potencialitása mindenképpen van.) Bámulatos, hogy az elme 
milyen elképesztő kötődést, erős asszociációt képes kialakítani két érzékileg telje-
sen más szerkezetű dolog között, mint a szó és a jelentése. Hogy a „vágy” szó testébe 
beleágyazódik az az érzéki tapasztalat, amit asszociál (jelent), de nem úgy, hogy 
tudjuk, hogy ehhez a szóhoz ez tartozik, tehát nem emlékezünk arra, hogy ez a szó e 
jelentés helyett áll6, mert a kapcsolódást nem érezzük kapcsolódásnak, nem tudjuk 
elképzelni ezt a szót a jelentése nélkül, hangzó struktúrájába (látszó struktúrájába) 
ágyazódik a jelentése, azaz a vágy jelentést is így struktúráljuk. A szó és jelentése 
elválaszthatatlanul és evidensen egyben van. A „vágy” szó zenéje kifejezi (!) a vágyat 
magát. Jobban mondva pedig a vágyra a vágy szó által gondolok, a vágy szó lesz a 
„fogalom” elgondolásának a módja, azaz „vágy”-ként (a szó materiális elrendezett-
ségeként) gondolok a vágyra, azaz metaforikusan, tehát nem a „desire”-en keresz-
tül. Így válnak a szavak a papíron tulajdonképpen heideggeri értelemben vett 
tájékká, azaz funkcióval bíró helyekké: „A hely mindenkor tájékot nyit meg, miköz-
ben a dolgokat mint összetartozókat gyűjti egybe.” És ugyanígy válik a mondat is 
tájékká, amennyiben az olvasás közben a mondat szavai mondattá olvadnak össze, 

                                                        
5 Vilém FLUSSER, Betűk = UŐ., Az írás, Balassi – BAE Tartóshullám – Intermedia, 29. 
6 Vö. DERRIDA, i. m., 48–49. 
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funkcióvá válnak. Most csak a betűk rajzainak jellé, szóvá, mondattá alakításáról 
beszéltem, de így működik a hallott és a kimondott szavakkal is. 

A vers nyomdatechnikai elrendezése eltér a prózáétól, szegmentálva van, vers-
sorokba van írva, és az a tény, hogy a sorok nem töltik ki a számukra rendelkezésre 
álló helyet a papíron, kiemelt fontosságúvá teszik az üres helyeket, az a rész a papí-
ron, ahol nincs szöveg, az is jelentéssel ruházódik fel, hiszen ez hivatott jelölni azt, 
hogy a vers elrendezése tudatos, hogy térbeli formába van írva, így az írás alapvető 
lineáris jellege felfüggesztődik, a verssor és rím megszünteti a linearitást, a papír 
síkján a szem vándorolhat a foltszerűen megjelenő szócsoportok között. Megjegy-
zendő, hogy miután a szavak képei a szavak hangzását asszociálják, az üres részek a 
papíron a szünetet, a csöndet jelentik, ami a jelentés teljes potenciálja, és mint ilyen, 
a szavakkal való oppozícióban jelentéses elem, a vers az üres térrész csöndjének az 
akusztikájában létezik. „Szegmentáltságon olyan szünetek beiktatását értem a meg- 
illetve a bejegyzésben, amit a mondat szintaktikai tagoltsága nem követel meg.”7 – 
írja Shein Gábor, és e kapcsán jegyezném meg, hogy a verssorokba való írás olyan 
szünetek beiktatását jelenti, amiket a beszéd lineáris lejegyzése nem követelne meg. 
Persze ez nem volt mindig így, hiszen az ókori görögök nem tördelték verseiket 
sorokba, hanem folytatólagosan írták őket, de a tördelés megjelenésével hirtelen 
tudatossá válhatott a beszéd síkba írásának a jelentőssége, és a térbeli elrendezés 
jelenlétre tett szert, külömbözésbe hozta a szöveg ezen aspektusát is. A vers hirtelen 
térbelivé vált, fontossá vált a lejegyzés képisége, és az egész versértelem a lejegyzés 
képébe ágyazódott bele, még ha olyan egyszerű struktúrákról is van szó, mint 
mondjuk a hexameter lejegyzésének a módja, ami a szöveget egy meghatározott 
sávként láttatja. Ebbe a sávba ágyazódik a vers egész értelme, lehet folyóként nézni 
rá, ha a történet folyására gondolok, vagy bármi egyébre, amit a szöveg értelme 
visszaigazol. Itt azt hangsúlyoznám ki, hogy a vers lejegyzésének térstruktúrája 
önmagában nem jelent, mindig csak a vers egészének függvényében kerül 
külömbözésbe, tesz jelentésre szert. Valószínű, hogy a ritmikai egységek külön sor-
ba írása volt az, ami tudatosította igazán a verssor létét a korai költőkben, és tette 
lehetővé olyan ritmusképletek kialakulását, amelyekben a sorok végei ritmikailag 
nem feltétlenül olyan evidensek, mint például a hexameterben. Ez a folyamat odáig 
jutott el, hogy ma már nem feltétlenül a ritmus az, ami szegmentálja a verset és 
alakítja ki a verssort, hanem a lejegyzés maga függetlenedett olyannyira, hogy külön 
verssornak gondolunk el valamit pusztán azért, mert új sorba van írva. „S mégis, a 
prózaként való visszaadás megsemmisíti a verset, mivel elvész a nyelvi dinamizáció 
mozzanata: a verssor, ha nem veszíti is el teljesen határait, többé nem verssor; az 
anyag kibontakozásában nem nyilvánul meg semmiféle versmérték, alapegység, s 
ezzel együtt megszűnik a szó és a szócsoportok dinamizációja, minek következté-
ben a versbeli szó szukcesszív jellegét is elveszíti.”8 „A beszédet zeneileg meghatá-
rozó metrikus tagoltságot nem tekinthetjük tehát a vers elengedhetetlen 

                                                        
7 SCHEIN Gábor, A ritmikai szegmentáltság mint a vers kompozíciós elve,  Alföld, 1994/12, 41. 
8 Jurij TINYANOV, A versnyelv problémája = UŐ., Az irodalmi tény, Bp., Gondolat, 1981, 168–170. 
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kompozíciós tényezőjének. Egy verssor természetesen lehet metrikailag szabályo-
zott, de nem kell annak lennie, sőt elemi formájában nem az, és ez az úgynevezett 
szabadvers.”9 

Vers nyomdai képe tehát strukturálja és szegmentálja a vers szövegét képileg, és 
tinyanovi szóval élve deformálja, vagy inkább derridai szóval élve külömbözésbe 
hozza a szavakat és szócsoportokat, a vers térbeli szerkezete is tájékot nyit meg, 
ahogyan Heidegger mondja10. A legszembeötlőbb megnyilvánulása ennek például a 
cím maga, ami a térszerkezet tetején helyezkedik el, gyakran más betűtípussal is 
van írva és így mintegy az egész szöveggel van metaforikus vagy szinedochikus 
viszonyban, uralja az egész szöveget. „Ehhez azonban előbb be kell látnunk, hogy a 
szövegtestből kiemelt cím létmódja egészen más, mint a szöveg többi részéé. A ki-
emelt cím, függetlenül attól, hogy a szöveg verses vagy prózai, nincs kitéve a szeg-
mentáltságnak, a kinyitásnak egy bizonyos módját tartalmazza anélkül, hogy 
berekesztődnék.”11 A verstani formák legbevettebb iskolapéldája a szonett, és ab-
ban a változatában, amelyben két négysoros strófát követ két háromsoros, az a 
vélekedés, hogy a két részre bomló térstruktúra két egymástól elválasztott részé-
ben tematikai váltás következik be. De ha ez nem is lenne így, az a tény, hogy képi-
leg (és természetesen ritmikailag, és a rímek által is) két részre van bontva (kétszer 
két részre), arra készteti az olvasót, hogy az elkülönített részeket értelmi egységek-
ként fogja fel, és akkor is ezt teszi, ha egyébként ezt a puszta szemantika nem vagy 
csak bizonytalanul igazolja vissza. A szétbontottság metaforikus viszonyba kerül a 
versértelemmel, és olyan módon hozza külömbözésbe a szétbontott részeket, hogy 
akarva, akaratlanul a szembeállítást létrehozza, és jelenvalóvá teszi. 

A XX. századi modern költészet tudatosan használja a vers térbeírottságából 
adódó lehetőségeket, a sorok elrendezésével olyan szemantikai síkokat mozgatnak 
meg, amire a puszta verbalitás nem képes. Ezek a versek jobbára felolvashatatla-
nokká válnak, hiszen a szó hangzásának linearitása helyett a leírottságának vizuális 
jelentéspotenciáljait használja ki. Ez egészen egyszerű nyomdatechnikai megoldá-
sokkal is lehetséges, mint az itt következő Weöres Sándor-versben12. 

JELZÉS-SZERŰ 

szétágazó idő 
időszigetek 
  kathedrálisok 
megkötődni 
és vissza 

                                                        
9 SCHEIN, i. m., 42. 
10 HEIDEGGER, i. m., Uo. 
11 SCHEIN, i. m., 43. 
12 WEÖRES Sándor, 111 vers, Bp., Szépirodalmi, 150. 
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Meglehetősen érdektelen pár szó lenne ez a vers, ha a középső „kathedrálisok” 
szó nem lenne ennyire behúzva, de így egyértelműen kiemelődik a szövegből, és 
oppozícióba kerül a többivel. A tördelés által létrehozott megkülönböztetésben 
egyrészről kiemelés történik, nagyobb figyelemmel vagyunk a „kathedrálisok” szó-
ra, külön jelentőséget tulajdonítunk neki, és keressük azt, ami a jelentésében, asszo-
ciációiban igazolja különlétét, mint teszem azt a többi szóval ellentétes anyagisága. 
Maga a „kathedrális” a vers figurális síkján is mint egy kathedrális emelkedik ki a 
szövegből. Külön figyelmet érdemel a behúzás által létrejövő üres hely. Ha elfogad-
juk az anyagi-nem anyagi oppozíciót, akkor úgy gondolhatjuk, hogy az üres rész 
helyén azért nincs szó, mert oda valami anyagtalan illenék, de a „kathedrálisok” szó 
anyagisága folytán a másik oldalra kellett hogy kerüljön, és úgy tűnik, mintha az 
anyagtalanból a vers olvasása közben épült volna anyagivá a kathedrális. Így tehát, 
ahogyan a szöveg líneáján haladok az olvasás közben, mozgásban is részt veszek e 
nyomdatechnikai megoldás hatására. (Természetesen a szem mindig mozog olva-
sás közben, de ebben az esetben ez másképpen működik, mert a középső szó behú-
zásával külömbözésbe kezd a szöveg képisége, konkrétabb jelenlétre tesz szert, 
másképpen mozog rajta a szem, mint egyébként.) 

A másik vers, amit Weöres Sándortól érdemes idézni, az a Kínai templom:13 

KÍNAI TEMPLOM 

Szent Fönn Négy majd 
kert  lenn fém mély 
bő  tág cseng: csönd 
lomb: éj Szép, leng, 
tárt  jő, Jó mint 
zöld   kék hír hült 
szárny, árny. Rang, hang. 

Látható, hogy itt a szavak elrendeződése már messze nem lineáris. Az előző 
versben még létezett egy egyértelmű vonal, ami mentén haladva bejárható volt a 
vers teljes tere, de ebben az esetben teljesen felfüggesztődik az írás linearitása és 
leszakad a beszélt nyelvről, a szavak olyan dolgokká válnak a papíron, amiknek 
helye van. A vers nyomdai képe egy rácsos szerkezetet mutat, amely rácsban az 
olvasó kedvére bolyonghat, nincs egy adott módja a vers végigolvasásának, a szö-
veg szinte képként, a kínai templom képeként viselkedik, amely képen belül a szem 
szkennel14, kapcsolatokat alakít ki, asszociatív viszonyokat és metaforákat képez. 
Megszűnik a szavak időbeli természete és képszrűvé, dologszerűvé válnak, helyet 
kapnak a térben. 

Az írás képisége természetesen nem csak a sorok elrendezésében nyújtja a több-
letjelentés lehetőségét, hanem mindenféle nem verbális jelben, mint a központozás, 

                                                        
13 WEÖRES, i. m., 127. 
14 Vilém FLUSSER, A fotográfia filozófiája, http://artpool.hu/Flusser/Fotografia/01.html 
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felkiáltó- és kérdőjel, zárójel, idézőjel, gondolatjel, a nagy és kisbetű megkülönbözte-
tése, és így tovább. Ezeknek a jeleknek csak képi jelenléte van, de artikulációs meg-
jelenése nincsen, ugyanakkor képesek arra, hogy a szöveget a maguk módján 
szegmentálják és hozzák külömbözésbe. A központozás hiánya például elbizonyta-
lanítja a mondatok szintaktikáját, és így a szavak közötti egyértelmű szintaktikai 
kapcsolódáson túl más jellegű asszociációk is könnyebben mennek végbe, mint 
például Rába György Pisztráng15 című versében. 

PISZTRÁNG 

Pikkelyem piros napokat 
felszín alatti egeken 
hol nincs iszap zűrzavara 
a föld alatti csöndeken 
hol a kő tiszta tébolya 
pikkelyem okker napokat 
gyújt világtalan ragyogásra 
árnyéktalanok otthonában 
s utam percei napjai 
követve vizek vándor sziveit 
rovátkáik közé se zárják 
és csak suhog surrog előttem 
a testtelen elérhetetlen 
mert nincs hínár amire írjam 
kő tébolya se őrzi rajzom 
felszín feletti egeken 
a föld feletti csendeken 
árnyékkal sujtott ragyogásba 
pikkelyem piros napokat 
pikkelyem okker napokat 
dobál 

A központozás hiánya egybefolyóvá teszi a szöveget, amelyben nincsenek ki-
emelkedő részek, egyneművé válik, mint a víz, ami a versben is az egyik legfonto-
sabb elem, és így a versben szereplő fogalmi és képi asszociáció metaforikus 
kapcsolatba lép a szöveg leírottságával. 

Az írásjelek is tehát elsősorban térben szegmentálják a szöveget, részeket kerí-
tenek el egymástól, mint a zárójel, ami a papírba írt vers síkján elzárt, elhatárolt 
részeket alakít ki, elválasztja őket a szöveg többi részétől. 

Eddig csak olyan módon beszéltünk az írásról, hogy formalizáltnak tekintettük, 
tehát az egységesített betűrendszeren belül maradva azt vizsgáltuk, hogy a sorok 
különböző elrendezése milyen többlettartalmakat, asszociációkat képes kialakítani, 

                                                        
15 RÁBA György, Férfihangra, Bp., Magvető, 1969. 
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de ha ennél is tovább megyünk és tudatosítjuk a szavak szószerinti értelemben vett 
rajzoltságát, akkor olyan jelenségekre is fény derül, mint a betű vastagabban való 
írása általi kiemelhetőség, a betű méretének megválasztásával járó többletjelenté-
sek, tehát olyan eszközök, amik számot vetnek a betűk térbeli struktúrájával, és 
élnek a betűrajzolás jelentésmódosító potenciáljával, és amely eszközök lehetővé 
teszik a képversek létrejöttét. Alapvetően kétféle képverset különböztethetünk 
meg. Az elsőben még létezik olyan, hogy verssor, azaz a szöveg linearitása nem sza-
kad meg teljesen, a sorképzés működik benne, csak a verssorok elrendezése egy 
figurát jelenít meg, egy képet, ami metaforikus kapcsolatba lép a versegésszel. „Fi-
gurális versnek azt a szöveget tekintjük, amikor a beírottság grafikus szegmentált-
sága, amit a figurális összefüggés motivál, egyben ritmikai is, azaz a vers 
vehikuluma megegyezik a figurális formával. Az írásnak, tehát a bejegyzés módjá-
nak ilyenkor kettős szerepe van, a partitúráé és a figuráé, ahol a figura jelentésessé-
ge viszonyba kerül a szöveg szemantikai jelentéssíkjával, és együtt adnak módot az 
interpretációra.”16 Így a képi elrendezés egy újabb érzéki taggal bővíti a vers tudati 
terét és asszociációs bázisát, mint például Apollinaire A megsebzett galamb és a 
szökőkút című verse. Itt nemcsak hogy tudatosodik az írás térben való léte, hanem a 
térbeli elrendeződés egy konkrét anyagi tárgyat asszociál, valóságosan is képpé 
változik, és a tárgy különböző részeibe ágyazódik a vers szövege, amely nagyrészt 
hasonló méretű betűkből áll, azaz a betűk kitöltik a figurán belül a számukra fennál-
ló helyet. A szöveg értelme a kép részeiben eloszlik, és a kép elemei szerint műkö-
dik, mint például a szökő víz sugarát kitöltő szavak, amelyek mind a mulandóságot 
siratják, maguk is szöknek. „Ó ég felé szökellő emlék” 

A vers képiségének a másik kihasználása nem a sorok elrendeződésén alapszik 
és nem figurákat rajzol ki, hanem a betű rajzoltságára hívja fel a figyelmet, a mére-
tek és arányok változtatásával úgy hozza külömbözésbe a betű képét, hogy a maga 
materialitásában látjuk magunk előtt, a betű rajza felhívja jelszerűségére a figyelmet 
(„De miben mutatkozik meg a költőiség? Abban, hogy a szót szónak érezzük, s nem 
a megnevezett tárgy egyszerű helyettesítésének, sem pedig érzelmi kitörésnek. 
Abban, hogy a szavak és szintaxisuk, jelentésük, belső és külső formájuk nem kö-
zömbös mutatói a valóságnak, hanem megvan a saját súlyuk és értékük.”17), felhívja 
strukturáltságára a figyelmet és heideggeri értelemben vett tájékká válik. Ennek 
illusztrálására egy Kassák képverset hoznék, amelynek szövege tulajdonképpen 
ennyi: „Az ur megjelent a vizek fölött, és keservesen sir.”18 Az „ur” szó nagyobb be-
tűvel van írva és az egész konstrukció tetején helyezkedik el, mintegy szimbolizálva 
az úr fennhatóságát, erejét a világ felett. Alatta helyezkedik a „megjelent a vizek 
fölött” szövegrész, ami kisebb és kerekdedebb betűkből áll, és ami akár a víz repre-
zentánsa is lehet. Az „és keservesen” szövegrész a képen oldalvást lefele „folyik”, 
mintha elfolyna maga a víz, ami fölött az úr lebeg, de ebben a lefele-irányultságban 

                                                        
16 SCHEIN, i. m., 44. 
17 Roman JAKOBSON, Mi a költészet? = UŐ., A költészet grammatikája, Bp., Gondolat, 1982, 257. 
18 KASSÁK Lajos, Összes versei I., Bp., Magvető, 195. 
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benne a szomorúság és a könnycsepp folyása is az arcon. A legérdekesebb jelenség 
a „sír” szó leírása, ami szintén nagyobb méretű és azonos betűtípusú, mint az „ur”, 
és az „i” betű pontja óriásira van duzzasztva, már nem is pont, hanem inkább gömb-
szerű. Ez a megoldás felhívja a figyelmet az „i” betű képére és annak struktúrájára. A 
nagyítás által kiemelt kép abból kifolyólag, hogy úgy képi kontextusba kerül, 
külömbözésbe kezd, jelenlétre, erősebb jelenlétre tesz szert, és jelentéssel telítődik. 
Egyrészről a szó kiemelése érzékelteti annak tragikumát, hogy az úr is sír, mintegy 
ütésként közli velünk, váratlanul, kegyetlenül. Az „i” betű pontjában mérete folytán 
nagyobb erőt tulajdonítunk. Persze az asszociáció abba az irányba is elmehet, hogy 
ez a gömb valójában az „ur” szeme, amelynek könnycsatornájában lefolyik az „és 
keservesen” könnyként. 

A képversek ezen változatában a térszerűség nem képeket idéz meg, hanem 
absztrakt térelrendeződése révén tájékot nyit meg, melyben a nagyobb dolgok ki-
emelődnek, a kisebbek eltörpülnek, a magasan levő dolgok hatalomra tesznek szert, 
az alacsonyan levő dolgok pedig lenéződnek. Az ilyen jellegű képversek az absztrakt 
festészet eszközeivel is képesek élni. 

Ezek után rátérhetünk a verstanra, a vers hangzására (hangzására? artikuláció-
jára? rajzára?), amit Tinyanov a lírai alkotás konstrukciós elvének vall. Itt a (nevez-
zük így:) hangzás komplex rendszerére gondolok és nem pusztán a ritmusra (habár 
Tinyanov kifejezetten a ritmusról beszél). A ritmusról is leginkább térmetaforákon 
keresztül beszélünk, beszéltet minket a nyelv. A ritmus, mint rendezettség, rend a 
térbeli rend szisztémáját követi. A másik dolog, amiben megnyilvánul a ritmus és a 
tér közötti metaforikus összekapcsolhatóság, az az, hogy tudunk beszélni épületek 
ritmusáról, illetve arról, hogy a szobrászat kőbe merevült zene, ami esszenciálisan a 
hangzás művészetét jelenti, tehát egyáltalán nem csak a ritmusról szól, és ezen a 
helyen, amikor verstanról beszélek, ugyanilyen tág értelemben gondolok a vers 
hangzására, tehát úgy, hogy nem csak a ritmussal vetek számot, szeretném bevonni 
ez alá a szó alá azt a distinkciót, hogy a ritmusban működő szöveg a ritmus 
kvantitativitása mellett minden megszólalásban egyedi hangminőségekkel is bír. Itt 
arra gondolok, amit régebben hangszimbolikának hívtak. A tér és a zene kapcsola-
tát a zenéről való beszéd megfigyelése is igazolja, hiszen beszélünk mélyről, magas-
ról, emelkedettről (térmetaforák). Továbbá: a fúga szó futkosást jelent, ami a térben 
való mozgásra utal, de gondoljunk ezen túl még arra is, hogy a zenével mennyire 
elemi kapcsolatban van egy másik térben való mozgás, a tánc. A zene térrel való 
kapcsolatának a másik ékes példája pedig (mint ahogyan nyelv esetében is) lejegy-
zésének módja, az a tény, hogy egy sík lapra rajzot jelekkel rögzítjük (térben írjuk 
le). Azt persze soha nem fogjuk tudni eldönteni, hogy ez a kapcsolat a zene és a tér 
között abból adódik, hogy létezik közöttük egy valós ontológiai azonosság, vagy 
csak abból adódik igazából, hogy így beszélünk róla (azaz térmetaforákon keresz-
tül), és a hasonlóságot létrehozza a metafora és nem oka neki. A kérdés megvála-
szolhatatlansága gyanússá teszi a kérdést magát, hiszen a zenére is mindig csak 
valami máson keresztül tudunk gondolni, mindig adott az elgondolás módja, és a 
zenéről való beszéd olyanná teszi a zenét, ahogyan beszélek róla. A zene nem kép-
zelhető el a maga tisztaságában, hiszen a metaforizációs folyamat, a külömbözés 
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feltartóztathatatlanul működésben van. Tehát nem is lehet ilyet mondani, hogy 
metaforizáció, hiszen ez van mindig, így ez a szó nem mond semmit. Illetve ha 
mond, akkor azt is mondja, hogy létezik olyan a gondolkodásban, hogy nem metafo-
rikus, és ha ezt teszi, akkor rosszul teszi. 

Szeretnék rámutatni a zenének arra a tulajdonságára, ami hitelesebbé teszi a 
„verszene” szó használatát az absztraktabb „ritmus”-nál. A zenének is természete-
sen eszköze a ritmus, amit úgy foglalhatnánk össze, hogy a ritmus azonos elemek 
rendszerszerű ismétlődése. Direkt nem mondom, hogy az időben, hiszen a görög 
oszlopcsarnok oszlopai is ritmikusan vannak elrendezve, azonos elemek vannak 
elrendezve a térben egy adott rendszer szerint. A zene ritmusa ennél természetesen 
sokkal komplexebb, hiszen a zenében egyszerre több minden van jelen (hangszerek 
– hangminőségek, hangerő, hangmagasság, hangidőtartam), így a többrétű elemek 
bonyolultabb rendezőelvek szerint rendeződnek el. Ezzel kapcsolatban az a kérdés 
vetődik fel, hogy a zenében ezek a rendezőelvek korábban léteztek, vagy éppen 
hogy a zene struktúrája a jelenlétben hozza őket létre, vagy még inkább: a minden-
kori hallgató találja meg a zenében az adott elemek egymásravonatkozását, hozza 
létre a hasonlóságot. Mire is gondolok itt? Ez a kérdésfelvetés merőben hasonlít 
arra a kritikára, amivel a strukturalistákat illették, tudni illik, hogy azt tételezték fel, 
hogy a struktúra ugyanaz, önazonos, azaz objektív, de később kiderült, hogy ez is 
már interpretáció kérdése. És vajon ez a kérdés a zenével kapcsolatban most azo-
nos ezzel a másikkal, ami a versszövegre vonatkozik, vagy éppen hogy most terem-
tem meg a hasonlóságot azzal, hogy egymásra utalom őket? 

A ritmus azonos elemek ismétlődése, de itt éppen az ugyanazság kérdése vető-
dik fel és válik egyben kétségessé. Hasonló elemek ismétlődése? Mi hozza létre a 
hasonlóságot? A ritmus (most abban az értelemben, hogy azonos időtartamokon 
alapuló ismétlődés) illusztrálja a legjobban ezt a kérdést. A zene a játék közben fo-
lyamatosan változik, nincsen semmi azonos benne, ez létének az alapja. A ritmus is 
mindig eltérő minőségű hangok (hangszín, hangerő, hangmagasság) időtartamán 
alapszik, és az azonos időtartam az ami egymásra vonatkoztatja őket, ami kapcso-
latba hozza őket. Hogyan lesz egy hangszer hangja ugyanaz (identikus), amikor 
folyton más hangmagasságokban mozog, ráadásul a zene teljes hangzásából ho-
gyan válik el, külömbözik a többi hangtól? Könnyen lehet, hogy a hangszer tárgyi 
jele az, ami ezt leginkább lehetővé teszi (gondoljuk el azt, hogy ha látjuk a zenésze-
ket játszani a térben, sokkal könnyebben különböztetem meg egyes hangszerek 
hangjait, mint ha csak hallom a zenét. Persze megjegyzendő, hogy az egyes hang-
szerek hangjait adott zenén kívül is hallom, így a máskor hallott fuvola hangot köny-
nyen kapcsolatba hozom azzal, ami a nagyzenekarban hallatszik.) Gyanítható, hogy 
a hangszerek hangjai is saussure-i értelemben kiegészítő eloszlásban vannak egy-
mással, mint a nyelv jelei, hiszen a hangszerek hangjai is jelek, így ezek is csak 
külömbözésben léteznek. 

Mi kerül kapcsolatba egymással a zenében tehát? Tulajdonképpen minden. Az 
azonos (hasonló) hangmagasságok, azonos időtartamok, azonos hangminőségek, 
de hasonló (ismétlődő) szekvenciák is (da capo-k), és minden ismétlődés 
külömbözében van az előzőhöz képest, másságával jelent, és a zene hallgatásakor a 
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hallgató ezeket a kötődéseket építi ki magában, így interpretálja zenét. (Itt utalnék 
arra, hogy ez hasonlóan működik a nyelv hangzásának befogadásakor is, ahol szin-
tén ekvivalenciák felfedezéséről van szó a nyelv minden szintjén: „Az egyenértékű-
ség a szekvencia lényeges eszközévé lép elő. A költészetben egy szótag egyenlőnek 
számít ugyanannak a szekvenciának minden más szótagjával; hangsúlyos szó hang-
súlyos szóval, mint ahogy a hangsúlytalan is a hangsúlytalannal; a prozodikusan 
(verstanilag) hosszú egyenlő a hosszúval, a rövid pedig a röviddel; szóhatár egyenlő 
a szóhatárral, a szóhatár hiánya a szóhatár hiányával; a szintaktikai szünet egyenlő 
a szintaktikai szünettel, a szünet hiánya egyenlő a szünet hiányával. A szótagok 
mértékegységekké alakulnak, ugyanúgy a morák, illetőleg a nyomatékok is.”19) Ha 
van egy fél hang, amit egy trombita játszik, majd egy ugyanilyen félhang, amit egy 
hegedű, akkor az időtartam azonossága asszociációs kapcsolatot alakít ki a két hang 
között, és azzal jelentenek (külömböznek), hogy eltérnek egymástól. Mondhatnám, 
hogy metaforikus kapcsolatba kerülnek, de erről a szóról már imént megjegyeztük, 
hogy nem használható, és egyébként is ezt a terminust inkább a verbális nyelvre 
szoktuk használni, de úgy tűnik, hogy a folyamat hasonló. Azt a dolgot kell még 
megjegyezni, hogy a zene hallgatásakor a darabon kívüli asszociációk is működnek 
(ahogyan arra már a hangszerek felismerhetőségéről beszélve is utaltam), minden 
korábbi zeneélmény, de akármilyen más élmény (tánc, patakcsobogás – Vivaldi 
Négy évszakjában) asszociálódhat, és természetesen mindig mások asszociálódnak. 
Így létezik a zene is csak a külömbözésben, amiről a zeneelmélet és a zeneszerzői 
gyakorlat is régóta tud, ha másra nem is gondolunk, mint a hangnemek kidolgozott 
rendszerére, a tonális zene strukturális leírására, ami tulajdonképpen azt mondja ki, 
hogy a zenében minden hang csak a többihez való viszonyában értelmezhető, de 
ugyanez természetesen a ritmusra is vonatkozik. 

Hogyan vonatkoztatható mindez a versre? Induljunk ki abból, hogy a verset 
hangzó valamiként gondoljuk el! (Csak azért van szükség erre a megjegyzésre, mert 
a vers inkább gondolható el írásnak, azaz térbe rajzolt elemek rendszerének, hiszen 
sokkal többet olvasunk verset – azaz látunk, mint hallgatunk.) Akármennyire írás-
ban szembesülünk a verssel, mindig asszociáljuk a hangzást is az íráshoz. Ugyanak-
kor megjegyzendő, hogy a hangalak kifejezés félrevezető, hiszen a nyelvi jel (jelölő) 
egyáltalán nem csak hangzás, hanem artikuláció és kép is, így talán érdemes lenne a 
„szótest” kifejezést használni, ami össze tudja vonni mindezen aspektusokat a nyel-
vi jel materiális részére vonatkozólag. A szótest az, ami materiális. Rá kell jönnünk, 
hogy még azt is nehéz meghatározni, hogy mi a nyelvi jel jelölője. Hiszen írott, hal-
lott és artikulált részekből tevődik össze, és a jelölő is tulajdonképpen ezen hármas-
ság absztrakciója, magyarul maga a nyelvi jelölő is tulajdonképpen tudati jelenség, 
nem matéria, de materiális megjelenései vannak (arra gondolok, hogy érzékszervi-
leg felfogható megjelenési formái vannak), és mindegyik megjelenési forma (nyom) 

                                                        
19 Roman JAKOBSON, Nyelvészet és poétika = A modern irodalomtudomány kialakulása, szerk. BÓKAY 
Antal, VILCSEK Béla, Bp., Osiris, 2001, 455. 



 
18  

más asszociációkat hordoz, tehát medialitásuk heterogén.20 Ha leírva látom a sza-
vakat (vagy én írom őket, ami mozgás, azaz térbeli mozgás), ha hallom a szavakat 
vagy artikulálom, mindegyik más asszociációkat gerjeszt, abból kifolyólag, hogy 
érzékileg másképpen jelennek meg előttem. Ezek a megjelenések természetesen 
asszociálják egymást (és így a néma olvasásban mindegyik aspektus jelen van, de a 
hanghatás csak akkor válik jelenvalóvá, ha valóban hangzásként jelenik meg és 
mindenképpen intonálttá válik a szöveg, ami a néma olvasásban nem megy végbe 
ilyen konkrétsággal), a szó térbe írott jele komoly összefüggésben van a hangalak-
jával, azonos hangokat azonos kép jelöl, de ezzel kapcsolatban az is megjegyzendő, 
hogy, amint azt a hangszerek hangjainak felismeréséről írtam, a hangszer tárgyi 
volta segíti az embert abban, hogy elkülönítse (külömbözésbe hozza) a hangszer 
hangját, ugyanúgy a betű is segít abban, hogy azonosként gondoljak egy fonémára, 
hiszen itt már nem a fizikai hangzás azonosságáról van szó, hanem külömbözésről, 
eltérő hangok azonosként, az oppozíciók rendszerében, funkciójában azonosként 
való elgondolásáról – gondoljunk a hasonulásokra. A különbözés szóban levő „n” 
„m”-ként artikulálódik és hangzik, csak az írásban jelöljük, hogy azonosként gondol-
juk el az „n” fonémával, magyarul erre az „m”-re „n”-ként gondolok. A derridai 
„différance” szót külömbözésnek fordítva, a franciához hasonlóan megvan az alap-
jelentéstől való külömbözése, a két különböző graféma oppozíciójában létesülő 
feszültségben realizálódik a derridai différance értelem.21 Talán itt érdemes utalni 
arra, amit Flusser ír a betűírás lényegiségéről, hogy a betűk által fonémikus tagolt-
ságában tudjuk leírni a nyelvet, azaz absztrakt kategóriák szerint szegmentáljuk a 
szavakat, hogy azok ellenőrizhetővé váljanak, hogy birtokba lehessen venni őket. 
„Az ábécé segítségével a mitikus fecsegést mederbe terelték, hogy a szöveg »ahe-
lyett, hogy körbejárna« egyértelműen és nyílegyenesen egy kérdőjel, egy felkiáltójel 
vagy egy mondatvégi pont irányába fusson ki.”22, Így pontosabban megláthatjuk 
hangzásuk szerkezetét is. Ma már aligha tudjuk elképzelni a szavakat írott képük 
képzete nélkül, és evidensen szegmentáljuk a beszédben is őket, és szembesülünk a 
túlmondás jelenségével is, ami a szóbeli társadalmakban nemigen volt elképzelhető, 
mivel nem volt igazán fogalmuk fonémákról, csak a hangot és az artikulációt ismer-
ték és feltehetőleg nem is voltak tudatában annak, hogy a szavaknak hangzásstruk-
túrájuk van, és hogy véges számú elem variálódik a felépítésükben, tehát arra 
utalnék, hogy történetileg a szavak jöttek létre előbb, sőt a mondatok, azaz csak 
megnyilatkozások léteztek, és eredetileg a beszélőknek fogalmuk sem volt arról, 
hogy akár a mondat vagy a szó szegmentálható lenne absztrakt kategóriák szerint. 
Az írás (és így a külön státuszú írott nyelv) megalkotásával váltak a fonémák önma-
gukkal azonossá és absztrakttá, hiszen volt egy materiális objektíva, amin keresztül, 
ami által, amiként gondolhattak a szavak egyes részeire, szegmentálttá váltak a 

                                                        
20 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán, Irodalmiság és medialitás a költészetben = UŐ., Metapoétika (Önprezentáció 
és nyelvszemlélet a modern költészetben, Bp.-Pozsony, Kalligram, 2007, 22–23. 
21 Vö. Jacques DERRIDA, Grammatológia, Szombathely, Életünk Szerkesztőség, Párizs, Magyar Műhely, 
1991. 
22 FLUSSER, Betűk, 31–32. 
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szavak a tudatban, és így kottájuk megalkotásával fejlődhetett a nyelv zenei poten-
ciáljának tudata arra a tudatossági szintjére, amely lehetővé tette azt a verstant, 
amit ma ismerünk. Ugyanakkor a nyelv elveszítette természetes és ösztönös zenei-
ségét is, ami odáig vezetett, hogy tudománnyá vált a vers zenéje és absztrakt képle-
tekkel íródott le (ritmusképletek formájában, hiszen az időtartam-váltakozás a 
verszene legprimitívebb alkotóeleme), amely képletek a leírás által szintén 
önazonossá és jelszerűvé váltak, de ebben az absztrahálódásban a vers zenéje el-
vesztette természetes dinamizmusát is, annyiban, hogy a kanonizált, absztrakt kép-
letek mentén létesült, és a szabadversekben vált újra élővé, ahogy azt Tinyanov 
kifejti. „A próza felé közelítő vers a láncolat egységét és feszességét egy szokatlan 
objektumra viszi át, és épp ezért nem mossa el a vers lényegét, hanem ellenkezőleg: 
még jobban kiemeli. Éppen ezért a szabad vers, melyről egyesek úgy vélik, hogy 
»átmenet a prózához«, valójában szokatlan erővel emeli ki a vers konstrukciós el-
vét, mivel az egy tőle idegen, nem specifikus anyagban realizálódik.”23 A leírott betű 
jelenti a hangzását is, de aktuális érzékletesülése (tehát hogy materiálisan hangként, 
rajzként vagy artikulációként jelenik-e meg) más asszociációkat erősít fel, amit per-
sze bőven befolyásol (deformál, ahogyan Tinyanov nevezi) a szövegkörnyezet 
hangzása (képe, artikulációja) is valamint a vers egész asszociációs köre 
(konnotációi). Ezen a ponton térhetünk rá a verszene jelentőségére, jelentősségére. 

Az nyilvánvalónak tűnik, hogy a versben kiemelt jelentőséggel bír a ritmus, de 
fontos tudomásul venni azt is, hogy a ritmus absztrakció, bizonyos elemek valami-
lyen tulajdonság szerint való egymásravonatkozása, -vonatkoztatása, és minden 
azonosnak gondolt elem a versben egyedi hangminőséggel is bír, mindig csak aktu-
alizáltan van jelen, tehát a ritmus a maga tisztaságában soha nem jelenik meg, mert 
nem létező, csak viszony, tehát egy adott sor ritmusa csak a nyelv anyagában léte-
zik, részeinek egymáshoz való viszonyát jelöli. Tehát nem metrum és ritmus szem-
beállításáról beszélek, hanem arról, hogy ha egy verssor ritmusképletét leírom, nem 
valami létezőt írok le, csak a sor időtartam-váltakozásait, ami a sor materialitása 
nélkül nem létezik, tehát elvonatkoztatok konkrétságától. Az, hogy a versben is 
folyamatosan más hangminőség realizálódik (ne felejtsük el, hogy nem csak hangra 
gondolok), a vers esetében még kiemeltebb jelentőségű, hiszen a szótest asszociáci-
ós lehetőségei másképpen működnek, mint egyéb (zenei) hangoknál, hiszen kon-
szenzuálisan behatároltabb, konkrétabb az asszociációs bázisa, tehát jelentése van. 
Ugyanakkor a zene elve ugyanúgy jelen van a versben is (a ritmus elvére gondolok, 
ahogy Tinyanovnál van, de úgy, hogy a hangminőségekkel is számot kell vetni), azaz 
azonos elemek egymásravonatkozásának az elvére, tehát ritmusra (azonos hosszú-
ságú hangok, ritmusképletű szekvenciák egymásravonatkozása, azaz arra, amivel a 
hagyományos verstan voltaképpen foglalkozik), alliterációkra, rímekre, hangszim-
bolikára (hangminőségek egymásravonatkozása), ami egybefoglalja a vers zenei 
elvét. (Kérdés, hogy ez az elv vajon a mindennapi beszédben nem hat-e ugyanúgy?) 
A verszenében is minden elem valamilyen hasonlóság alapján vonatkozódik a má-
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sikra mint ahogyan a zenében is, így egy olyan érzékeny és sokrétű zeneiség valósul 
meg a versben, ami a maga teljességében soha nem fejthető fel a tudat számára, 
egyrészt azért, mert az asszociációs folyamat önkéntelen, másrészt azért, mert soha 
nem érzékeljük a vers teljes zenei lehetőségei (ahogyan persze a zenének sem), 
hiszen minden olvasatkor a szöveg csak külömbözésben létezik. 

Tinyanov az írja, hogy a verszene deformálja a jelentést, de meg kell jegyeznünk, 
hogy a szó soha nem jelenik meg a maga tisztaságában (minden olyan, amit „jelen-
tésnek” gondolunk el metafizikai értelemben, és ami elszenvedné a deformációt, 
fantazmagória, absztrakció), hiszen minden szót deformál a hangzása, képe, azaz 
mindig csak külömbözésben van, a hétköznapi nyelvben is, ahol szintén hatáselv a 
szó hangzása, csak úgy tűnik, hogy a versben transzparensebb (vagy inkább reflek-
táltabb) a zeneiség, mit a hétköznapi beszédben. „A költészet nem az egyetlen terü-
let, ahol hangszimbolika érvényesül, de olyan tartomány, ahol a hangzás és jelentés 
közötti belső kapcsolat lappangóból nyílttá válik.”24A hatáselvet itt kétféleképpen 
kell érteni, hiszen egyrészről a szó megformálásakor a beszélőt is befolyásolja, más-
részt pedig a szó befogadójában is működnek a zenei asszociációk. Arról van itt szó, 
hogy a vers tudatosabb zenei felépítettsége (és a megszokott befogadó stratégia, 
hogy versként gondolom el a szöveget, tehát hogy figyelek a hangzásra olyan ver-
seknél is, ahol nem explicit a zeneiség, mint a szabadversekben) felhívja a figyelmet 
a szó hangzására, így fokozza a szótest asszociativitását; nem a versben van a de-
formáció, hanem az olvasó az aki megengedi magának, hogy a versbéli szótestek 
tágabb asszociációkat indítsanak el, kezdve azon, hogy a szótestet, a verstest zenei 
felépítettségét viszonyba hozza a jelentéssel. Ezen a ponton kell rátérnünk arra, 
hogy mi az, amiben a vers zeneisége nagyban különbözik a zene zeneiségétől. Úgy 
tűnik, hogy a zene hermetikusabban működik mint a verszene, hiszen csak a maga 
struktúráján belüli vonatkozások működnek benne, sokkal kevesebb a struktúrán 
kívüli asszociáció. Azt persze nem lehet kijelenteni, hogy nem is léteznek a zene 
kapcsán ilyen asszociációk, hiszen a zenében felismerek hangszereket, ritmusképle-
teket, műfajokat, hangnemeket, hangzatokat egyrészt (maradva a zene kategóriáján 
belül), de asszociálhatok mozgást, képeket, indulatokat, szóval mindenféle 
nemzenei asszociáció is végbemegy feltartóztathatatlanul és önkéntelenül (és töké-
letesen szubjektív módon), tehát az a kísérlet, hogy „tiszta” zenét hozzanak létre, 
azaz nemzenei asszociációktól mentes zenét, kudarcra van ítélve. Mindezzel együtt 
a zene asszociációs bázisa így is sokkal szűkebb, mint a nyelvé, hiszen a nyelv alap-
funkciója az, hogy valami helyett áll, valamit helyettesít, azaz mindenkor metafori-
kus, mindig külső dologra vonatkozik, ha tetszik transzcendens, de a szótestek 
természetesen egymásra is vonatkoznak. Úgy szeretnék tehát beszélni a verszené-
ről, hogy a szótestnek (hang, kép, artikuláció) minden belső (saját rendszerén belü-
li) és külső asszociációs lehetőségével (ide tartozik tulajdonképpen a jelentés mint 
olyan is) számot vetek. 
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Az talán mindebből elfogadhatónak tűnik, hogy a zenei asszociációk működnek 
a versben, de a leglényegesebb különbség a zenéhez képest, hogy a verszenében 
kiemelődő elemek jelentései is egymásra vonatkozódnak, azaz a külső asszociációk 
is kapcsolatba kerülnek egymással, a zeneileg frekventál helyen lévő szótestek 
(vagy részeik) jelentésükkel együtt kiemelődnek, erősebb jelenlétre tesznek szert, 
azaz külömbözésbe kezdenek. 

Talán meddő vállalkozás lenne leírni a verszene minden asszociációs lehetősé-
gét, de kiemelnék pár példát, ami megvilágíthatja azt a módszertant, amit tulajdon-
képpen rögzíteni szeretnék. 

Vegyük a legközhelyesebb verszenei jelenséget, a sorvégi rímet. A rím hasonló 
hangminőségek epiforikus ismétlődése a verssor végén. Ennyit tudunk róla mon-
dani a hermetikus asszociációk rendszerén belül, ennyit jelent a zeneisége, de 
mindezzel tulajdonképpen semmit sem mondtunk. A megismételt elem kiemelődik, 
egymásra vonatkozódik, de ugyanezzel a hozzá tartozó szótesteket is egymásra 
vonatkoztatja, asszociációikkal (jelentéseikkel) együtt. A rím felhívja a figyelmet a 
szótest mivoltára és erősíti azt az érzetet, hogy a szótestben eloszlik a mindenkori 
jelentés, így a rím a szó jelentéséből egy részt emel csak ki és erősít fel (metaforikus 
kapcsolatba kerül a két szó úgy, hogy a közös elem a rímelő szótestrész), így erősíti 
a rímelő szótestrészek asszociációit. Jelentésről itt túlzás lenne beszélni. Talán a 
legtranszparensebben ez a ragrímeken követhető le, ami a legősibb rímfajta, ahol a 
rímelő résznek elég erős önálló asszociációs bázisa van, hogy tulajdonképpen térbe-
li viszonyt fejez ki. A rímhelyzetben kapcsolatba kerül a rag és kiemelődik zeneileg, 
és ezáltal a jelentése is jobban előtérbe kerül. Ezzel együtt asszociációs, metaforikus 
kapcsolatba kerül a teljes szótest és a jelentése is, de ugyanakkor (bár kisebb mér-
tékben) a teljes két sor is. 

Egy másik jelenség, amin illusztrálja az általam átadni szándékolt módszertant, 
legyen az alliteráció, ami ugyancsak hangminőségek (és grafémák) kiemelődése, 
csak a szótestek elején. A két azonos hang asszociálja egymást és kiemelődik és így 
hasonló módon, mint a rímeknél, teljes szavakat asszociál egymáshoz. „Bús donna 
barna balkonon”, írja Babits. Ebben a sorban zeneileg kiemelőnek a „b”-k, és a „d” is 
(hiszen ez is zöngés explozíva) így metaforikus kapcsolatba hozza a szavakat, és ez 
által a „b”-k olyan jelenlétre (külömbözésre) tesznek szert, melyben kiemelik a sza-
vak asszociációinak közös részét, asszociációs lehetőségeiket erősítik. A gondolat-
menet lényeges pontja az az elgondolás, hogy a verszene mint olyan (a struktúrán 
belüli asszociációk rendszere) nem bír önálló jelentéssel, sem úgymond hangulati 
értékkel, csak és kizárólag az aktuális és egyszeri versben nyeri el „jelentését” a 
versegészbe ágyazva úgy, hogy viszonyba kerül vele, metaforikus kapcsolatot alakít 
ki. A ritmus az, ami ezt a leginkább mutatja. Egy trochaikus ritmusképlet attól füg-
gően, hogy milyen jelentésű, asszociációs bázisú szavak építik ki, kifejezhet ringató-
zást, andalgást, indulatot. A kérdés az, hogy miként gondolok a ritmusra. Zsilinszky 
Aladár erről így ír: „Dolgozatunkban igyekszünk távol maradni a szélsőségektől, s 
nem magyarázni többet a szövegbe, mint amennyi valóban feltételezhető benne. 
Nem valljuk tehát, hogy Becq de Fouquières-rel, hogy a gondolatnak meg kell 
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egyeznie az azt kifejező hangokkal, s hogy a költői munka tulajdonképpen abból áll, 
hogy ezt az összhangot megtalálja”.25 

Ezzel a két példával illusztrálni igyekeztem a verszene leírásának módszertanát, 
de meg sem kísérlem leírni a teljes rendszert, hiszen bámulatosan sokrétű és szer-
teágazó, és ráadásul azt is sugallná, hogy a verszene minden eleme működésben 
van a versben és objektív, és azt a látszatot keltené, mintha nem mindig csak belelá-
tott dolog a verszene a vers testébe, mintha tudnánk érzékelni a vers teljes zeneisé-
gét, mintha nem mindig csak aktualizáció lenne a versértelem azaz nem csak 
külömbözésként lenne jelen a tudatban. Ahelyett, hogy folytatnám az elméleti fejte-
getést, inkább bemutatom azt, hogy egy konkrét vers kapcsán itt és most nekem 
hogyan működik, történik a verszene. 

Erre a célra Szabó Lőrinc Záporban26 című versét választottam, aminek több oka 
volt. Felvetődhetne a kérdés, hogy miért nem választottam például szonettet vagy 
hexametert, amely versek esetében explicitebbnek tűnik a vers hangzásstruktu-
rájának a jelentősége, hiszen évszázadok alatt kialakult és kanonizált ritmusképle-
tekről van szó. Erre több válasz adódik. Az első az az, amit Tinyanov írt a verszene 
kapcsán a szabadvers formáról, hogy akkor jelenik meg a ritmus mint valódi konst-
rukciós erő, ha harcban van a vers szintaktikájával, és nem egyeduralkodóként 
működik benne. Ekkor történik meg a deformáció, ami szerinte a lírai nyelv lényegi 
vonása27, és amiről jelen esetben külömbözésként beszélünk. Az tagadhatatlan, 
hogy a rögzült verstani formák hordoznak magukban a korábbiaktól eltérő asszoci-
ációs lehetőséget, hiszen az olvasó tudatában megtalálhatók a korábban olvasott 
szonettek, hexameterek (mint a zene esetében a műfajok), melyekből absztraháló-
dott egyfajta hangulat, témabázis, ami mindig viszonyba kerül az aktuális verssel 
(ugyanígy van ez verselési fajtákkal, jellemző ritmusképletekkel), tehát a vers hang-
zásának létezik egy ilyenféle jelentéstöbbesítő tulajdonsága is (a kánon léte folytán), 
de ezek a képletek legtöbbször csak a ritmust érintik (és én itt a teljes verszenét 
szeretném szemügyre venni úgy, hogy a vers aktualitásában hogyan van működés-
ben), ezen kívül pedig megjegyzendő, hogy soha nem a képletek önmagukban hor-
dozzák a hangulati, gondolati velejárót, nem a tulajdonképpeni verszene (a maga 
történésében) hordja a többletasszociációt, hanem sokszor annak a tudata (jele), 
hogy szonettet, hexametert vagy Balassi-strófát olvasunk. Schein Gábor erről így ír: 
„A sor- és strófaszerkezet szemantikája független a szavakétól,...”, és „A különböző 
ritmikai szegmentálási módok azonban mindenképpen meghatározza recepcióesz-
tétikai megítélésük, vagyis függ az értelmező közeg kultúrájának idejétől.”28 Termé-
szetesen nem akarom letagadni ezeknek az asszociációknak a jogosságát (hiszen 
milyen alapon tenném), egyszerűen számomra ez a másik kérdés, ami jobban meg-
közelíti a vers teljes zenéjét, fontosabbnak és aktuálisabbnak tűnik. 

                                                        
25 ZSILINSZKY Aladár, Művészi hangfestés és hangutánzás = A magyar stilisztika útja, Bp., Gondolat, 1961, 
317. 
26 SZABÓ Lőrinc, Összegyűjtött versei, Bp., Magvető, 1962, 65. 
27 TINYANOV, i. m., 139. 
28 SCHEIN, i. m., 48. 
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A fentiekből következik, hogy természetesen nem kívánok ezen a ponton teljes 
körű verselemzést végezni már csak abból kifolyólag sem, hogy ez egyrészt elméle-
tileg sem lehetséges és amúgy is meddő vállalkozás lenne, hiszen a nyelv minden-
kor csak a szubjektumban válik világgá, és mindig másképpen történik egyetlen 
tudatban is. Az elemzésben csupán arra teszek kísérletet, hogy bemutassam, hogy a 
vers fogalmi, képi és akusztikus asszociációi milyen lehetséges kapcsolatot képesek 
kialakítani a szöveg materiális rétegével. Ezeket az asszociációkat a vers nem teszi 
kötelezővé, de nem is tiltja őket, minthogy nem tilthat semmilyen asszociációt. A 
vers által megnyílik számunkra egy tudattér, belátunk egy tudatteret (versteret), 
ami soha nem a teljes vers (ilyen, hogy teljes vers amúgy sincs, ez feltételezne vala-
miféle metafizikai létezőt), mindig csak külömbözésben létezik és mindig máskép-
pen, soha nem történik az asszociáció ugyanúgy. Egyébként is legyünk mindig 
fenntartással azzal kapcsolatban, ha nyelven keresztül magyarázzuk a nyelvet, hi-
szen a szavak asszociációi (jelentése) olyan gyökeresen ágyazódnak a szótestbe (és 
részeibe), hogy bármilyen máshogy mondás eltérő asszociációkat gerjeszt. Azt, amit 
a vers mond, semmilyen más módon nem tudjuk elmondani, igazából csak annyit 
tehetünk, hogy erősen rámutatunk a vers szavaira. Tehát már azzal is gondunk van, 
hogy magyarról magyarra fordítsunk egy verset, s ebből már látszik természetesen 
az is, hogy más nyelvre fordítani valamit szintén lehetetlen. Ugyanakkor mégis be-
szélünk a nyelvről, a versről, mivel hogy szeretünk róla beszélni és mégis jobban be 
tudjuk járni a vers terét, ha más szavakkal szuplementáljuk a vers szavait. 

Kezdjük a címmel: Záporban. Egy szóra nem mindig gondolunk úgy, mint versre, 
de ha engedjük hatni a szótestet, ugyanúgy előhozza azokat az asszociációkat, amik 
a vers szavaiban vannak. A zápor szó fogalmi jelentése a szótesthez kötődik, bele-
ágyazódik hangzásstruktúrájába, és ha akarjuk, a szó testébe (mint hang és mint 
artikuláció) belehallatszik a zápor hanghatása, zizegés, neszezés, a „z”-be, és a zápor 
pergő hangja az „r”-be, esetleg a pötyögés, potyogás, csobogás a „p”-be (mert explo-
zíva), így metaforikus kapcsolódás, asszociáció alakul ki a szó hangalakja és az asz-
szociált jelenség akusztikus jellegzetessége között. Lám, ez csak egyetlen szó, de ha 
figyelemmel vagyunk a testére, aktiválódnak olyan asszociációs lehetőségek, amik-
re a hétköznapokban nem vagy csak ritkán reflektálunk. Egy szó még nem vers, 
mondhatnánk. Minden szó vers is, mondhatnánk. A különbség talán nem abban 
van, hogy versként gondolok valamire? Nem abban áll a vers lényege, hogy vers-
ként fogom fel, és nagyobb figyelemmel vagyok a szóra, mint egyébként? Mert hogy 
a vers nem a papíron van, a vers a tudat állapota. Persze kérdés, hogy van-e olyan 
objektív konstrukciós elv, ami a nyelvi objektívákat a tudaton kívül is verssé teszi. 
Valami rendezőelv létezik-e, ami a versbéli szavakat elkülöníti ontológiailag a min-
denkori nyelv szavaitól, vagy mindig a fokozott figyelem iránya az, ami a verset 
verssé teszi, az a társadalmi miliő (hogy verseskötetben van) és az ebből adódó 
konszenzuális előfeltétel-rendszer? „Ha a vers fogalmában a lényeg a vers jele, di-
namizáló elve, nem pedig érvényesülésének módja, akkor hallatlanul gazdag lehe-
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tőségek nyílnak az ekvivalencia alkalmazása előtt”29 – írja Tinyanov. Jakobson sze-
rint a vers feltétele a poétikai funkció domináns használata, azaz hogy az egyenér-
tékűség elvét a szelekció tengelyéről a kombináció tengelyére vetíti,30 azaz 
ekvivalensekből épít szekvenciákat, de az ekvivalencia elve már megkérdőjelező-
dött, az egy paradigmába tartozó elemek asszociációs kapcsolata korántsem evi-
dens, önkényes, és gyakran annak a következménye, hogy egy paradigmaként 
gondolok rájuk, azonosként gondolom el őket. Ráadásul a poétikai funkció Jacobson 
szerint sem csak a versben nyilvánul meg, hanem a mindennapi nyelvben is, való-
színűleg a nyelvi gondolkodás alapját képezi, és a vers talán valóban csak attól válik 
verssé, hogy a poétikai funkcióra érzékenyebb vagyok, és az asszociációs megszo-
kásaimat hagyom felülbírálni. 

Tehát, ha fülünket érzékennyé tesszük a szó hangzására, már a cím fonológiai 
felépítettsége is kapcsolatba hozható szemantikai síkjával, annak különösen az 
akusztikai szintjével, a zápor kopogásával, csöpögésével. Természetesen ezt objek-
tív módon a címben még semmi nem teszi kötelezővé, elkerülhetetlenné, de a lehe-
tősége fennáll annak, hogy így figyeljek a szóra. Ugyanakkor a vers további része 
bőven visszaigazolja az akusztikus elemek dominanciáját. Ez több szinten történik. 

Szemantikai szinten a különböző hanghatásokra utaló szavak szokatlanul nagy 
arányával, és ezek folytonos variációs ismétlésével, mint a „zuhognak”, „kopogásuk-
kal” „zenéjét” „dobolnák, dobolnák, dobolnák”, „kopog”, „zsong”, „zubogás, zuhogás”, 
aztán megint „zubogás, zuhogás, locspocs, parányi csengők lármás muzsikája”, 
„szapora csilingelés”, és így tovább. Ezen szavak nagy része persze egyben hang-
utánzó szó is, és mind ugyanazt a hanghatást igyekeznek a fonematikus rendszer 
elemeivel lefesteni, így ezek egymás ekvivalenseivé válnak, úgy, hogy egyben oppo-
zícióba is kerülnek egymással, és az eltérő fonematikus felépítettségük külömbözni 
kezd, hangzásuk kiemelődik, különbségeik révén pedig erőteljesebb zenei hatásra 
tesznek szert. Különösen jól mutatja ezt a „zubogás, zuhogás” szópáros, hiszen csak 
egyetlen hangban különböznek egymástól, így ebben az egy eltolódásban realizáló-
dik külömbözésük. 

A versben az egyik központi jelenség a monotonitás, habár a versben egyetlen 
egyszer fordul elő a „monoton” szó: „...fekete záporok, és mintha monoton fekete 
kopogásukkal...”. A monoton szó megnyerő tulajdonsága az, hogy hangstruktúrája 
maga is monoton, hiszen három rövid szótagból áll, és ezek mindegyike ugyanazt a 
magánhangzót tartalmazza. Ez már maga elég lenne ahhoz, hogy felfigyeljünk a 
rövid szótagok szaporítására a versben, de ezt még inkább visszaigazolja a hasonló 
felépítettségű „fekete” szó, amely a „monoton” szó előtt már háromszor szerepelt a 
versben. E két szokatlan ritmikájú szó hasonlóságuk révén ugyancsak egymás ekvi-
valenseivé válnak, így a monotonitás érzete rátelepszik az egész versre, mivel a 
fekete szó minduntalan visszatér különböző szintaktikai helyeken, a három rövid 
szótag monotonitása uralja a vers egészét. Szabálytalan hosszabb-rövidebb sorok-

                                                        
29 TINYANOV, i. m., 161. 
30 JAKOBSON, Nyelvészet és poétika, 454. 
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ból áll a költemény egésze, nem alkalmazkodik semmilyen metrumhoz, csak a met-
rum jele van jelen, ritmikailag szabályozott a vers, de a sorok korántsem egyformák, 
nem teljesül semmilyen metrum. A sorokat uralja a rövid szótagok túlsúlya, és nem 
csak a fekete szavak által. Mivel a magyar nyelvben szokatlan a kettőnél több rövid 
szótag egymás mellett való megjelenése, így ezek nagyarányú megjelenése fokozza 
a sorok zenei hatását. A három morás ritmusegységek a „fekete”, a „monoton” sza-
vak és egymás ekvivalenseivé válnak, kiemelődnek és külömbözésben kezdenek, és 
kapcsolatba kerülnek a zápor szemantikai síkjával, annak akusztikus rétegével. A 
rövid szótagok halmozásának számtalan variációja jelenik meg a versben: „fekete 
záporok”, „ahogy a napfény kopog a csukott pillákon vagy a szerelem zsong a 
szivekben”, „szapora csilingelés”,  „az unalomra”,  „nyakamba csurog a víz”, „fekete 
Budapest” „gyökerei alól” „palotasorok”, „elöntse a szigeteket, az ijedten” (nyolc 
rövid szótag!). 

A zápor monotonitását fejezik ki ugyancsak a geminációk is szövegben: „dobol-
nák, dobolnák, dobolnák, millió láthatatlan dobverővel” (itt a „dob” hangkapcsolat 
négyszeri visszatérése is erősíti a hatást), „baktatok, baktatok”,  „és hull, hull az eső”, 
„hallgatni, hallgatni”. 

Az ismétlések rendszeréhez hozzátartoznak az alliterációk is. „s fekete záporok 
zuhognak fekete földeken által” A vers elején ez a sor szinte az összes zenei hatást 
felmutatja, és összegyűjti domináló szavait is, a „záporok zuhognak” alliteráció két 
szava folyton ismétlődik a versben, ez a két szó uralja a vers szemantikáját és a ki-
emelődő „z” hang révén zeneileg is erősen befolyásolja, mint a kiemelt helyen fel-
bukkanó „fekete” szó is, ahogy azt már előbb is láttuk, de sok egyéb alliteráció is 
kiemeli a szöveg zenei aspektusát: „zubogás, zuhogás, locspocs, parányi” Itt, habár a 
„p” a „locspocs”-ban nem szókezdő, akkor is kapcsolatba kerül a „parányi” „p”-jével. 

A vers vége fele egyértelmű változás áll be a vers zenei felépítettségén, amolyan 
zenei nyugvópontra kerül a költemény, a sok rövid szótagot felváltják a halmozott 
hosszú szótagok, erős oppozícióba kerülve a vers egészével: „így száll, száll tovább, 
így száll, száll, száll, tovább a végtelenbe az eső, így száll, száll véle lelkem is, túl min-
den földi nyomorúságon,”. 

A vers fokozott zenei jelenléte folytán a szavak fűzére a zápor jelenségének me-
taforájává válik, mintha maga a vers szavai azonosulnának a záporral, magával, a 
zápor maga a szöveg és a szöveg maga a zápor, a szavakra záporként gondolunk és 
a záporra úgy, hogy szavakból áll, beszél: „Aztán csönd. Csak a zápor beszélget ma-
gával.” Megtörténik a zápor és a gondolkodás, a nyelv szintézise, a zápor zenéje 
felülkerekedik a gondolkodáson, a szemantikán, csönd lesz, így a gondolatok is zá-
porszerűnek tűnnek, a nyelv megalkotása is a zápor folyásához lesz hasonló, ritmi-
kus és kopogó lesz a gondolatmenet, megállíthatatlanul folyik, csobog, tehát 
metaforikus mása lesz a zápornak. A zápor zenéje a külső és a belső világ rendező-
elvévé válik. 

Az itt elemzett versben a zenei hatás elég evidens módon kerül kapcsolatba a 
szavak szemantikájával, hiszen a vers hangzása a tárgyalt jelenség hangjára utal, 
annak mása. Egy vers hangzásának, zenei felépítettségének természetesen lehet 
sokkal bonyolultabb, árnyaltabb a viszonya a szemantikájához, de olyan versekben, 
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ahol a tárgy nem valami akusztikus jelenség, a vers zenéje és a szemantika közötti 
megbonthatatlanságra való rámutatáskor az elemző nagyon nehezen tudja kivonni 
magát az elvesztett objektivitás vádja alól. Az anyag és a jelentés megbonthatatlan 
egysége kifejezés félrevezető, hiszen mintha azt sugallná, hogy a jelentés olyan, ami 
van, mintha lenne egy jelentés, ami viszonyban van a nyelvi anyaggal, amire a nyelv 
helyettesítőként utal. Valójában a jelentés alakulás, történés, külömbözésben levés, 
és, akármennyire is úgy beszélünk a versről, nem szavai, nem betűi vannak 
külömbözésben, hanem a tudat, amikor szembesül velük, a nyomokból jelent alakít 
ki, és a jelenben, a mindenkori mostban történik a jelentés, az alakulás. A tudatban 
minden csak alakulás, nincsen semmilyen origója, fix pontja, gomolygás, örvénylés 
van a tudatban, és ez az alakulás, a külömbözés a vers lényege is, de mivel ez meg-
ragadhatatlan, és nincs állandósága, tudományos vizsgálat tárgyává nem tud válni. 
Nem lehet sem vizsgálni, sem leírni azt, ami a tudatban a vers olvasásakor alakul. Az 
anyag és a jelentés megbonthatatlan egysége nem abban áll, hogy a vers profi mó-
don íródott meg, és pontosan tud utalni arra, aminek kifejezésére szánták, mert a 
vers lényege, hogy soha nem volt még az, amit kivált, a jelentés, ami alakul, nem 
létezett korábban sem más versben, sem másik tudatban. A tudat a szöveggel való 
abszolút függésben járja táncát a szavak között, hozzájuk kötözötten szárnyal, és az 
anyag objektivitásában bízva alakítja ki saját, személyes tudati terét, világát. Az 
elemzés a vers objektív struktúráját tudja csak érinteni, de egyrészről megjegyzen-
dő, hogy ez a struktúra sem annyira objektív, ez is a tudat működése csupán, a tu-
datban van. Struktúra is csak addig létezik, amíg ezt valaki elgondolja, a struktúra is 
már interpretáció eredménye. Másrészről, az a fajta gomolygás, ami az anyaggal 
való szembesüléskor a tudatban külömbözésként folyik, tökéletesen megragadha-
tatlan, ha megragadjuk, létének lényegét veszíti el, de ugyanakkor létező és történő, 
de ezt csak a mindenkori olvasó tudja. A vers elemzésekor saját élményeimet pró-
báltam átadni úgy, ahogyan bennem alakulásként történt a szöveg, és talán elég az 
elemzés ahhoz, hogy aki olvassa, annak a tudatában is hasonlóan alakuljon a szöveg, 
mint bennem, és az olvasás mostjában talán ez pillanatokra összehozhat minket. 

Olvasáskor az ember az anyag állandósága és szelleme állhatatlansága rendíti 
meg, a tudat magára döbben, saját nyomai között bolyong. Holmi foltok egy sima 
felületen képesek az embert mozgásba hozni, és olyan gomolygást létrehozni ben-
ne, aminek szemlélése gyönyörű, borzongató és kétségbeejtő. 
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BALÁZS BÉRI 

The Love Song of Dambudzo Marechera 
Dambudzo Marechera Szerelmes Éneke31 

 1. “…AN OVERWHELMING QUESTION”: INTRODUCTION 

I am against everything 
Against war and those against 
War. Against whatever diminishes 
Th'individual's blind impulse.32 

The author of this paper proposes the quotation above as a motto for the 
exploration that follows. It may serve to highlight and contextualize the most 
significant and conspicuous aspects of the individual, the poet, and the author 
Dambudzo Marechera. Charles William Dambudzo Marechera (1952-1987) was 
indeed against everything; his writing and his life defy literary and biographical 
analysis at every turn, as its methodology doubtlessly diminishes the individual’s 
blind impulse, an impulse which the author found diminished by cultural and 
worldly authorities in colonial Rhodesia, England, and independent Zimbabwe. It 
also defies definition what might constitute the blind impulse of an individual, and 
the individual as an author: an African author, a black author, a writer, an 
articulator of poetry. What, then, is Marechera, the author? 

It is not the purpose of this paper to answer that question. It is to explore and 
examine the ‘how’ and the ‘why’ by which the author questions any authoritative 
power threatening his blind impulse in one of the most sensitive periods of his 
lifetime, the return to independent Zimbabwe in 1982 after eight years of semi-
voluntary exile, and in one of the most salient elements of his literary output at the 
time: the poem “Hooked A-Gallop”.33 For this end, the author of this paper proposes 
a twofold methodology: first a theoretical approach to the manifestations of cultural 
and worldly authorities in Marechera’s life and literary career and second, an in-
depth exploration of the poem itself and the themes of translation, acculturation, 

                                                        
31 I would like to thank Ágnes Somló for her support, help, and perseverance during the writing of this 
paper as well as for acquainting me with the author’s oeuvre and providing the initial momentum and 
inspiration for the topic. 
32 First stanza of “The Bar-Stool Edible Worm” in VEIT-WILD, Flora ed. Cemetery of Mind, Africa World 
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appropriation of language via poetic discourse, performativity, and the suspension 
caused by “the overwhelming question” in the text itself. 

This will be done in line with the ever-present trajectory of the binary 
oppositions between white and black, the cultural and worldly characteristics of 
colonization, and finally T. S. Eliot and “The Love Song of J. Alfred Prufrock” as 
points of reference, as well as creating a threefold layered palimpsest from the body 
of the poem, the theoretical works to be used, and the interviews with Marechera, 
to give voice to the author, and to witness how he manages to subvert cultural and 
worldly authority. To this end the author of this paper will translate himself to the 
primordial ‘I’, to better traverse the various spatial and temporal dimensions of the 
poem in every possible context: to explore the possibility of the love song of 
Dambudzo Marechera. 

And here I must address not yet the author’s, but my own preliminary, still 
slightly overwhelming question: how to treat a text that is a literary construct, the 
written articulation of the primordial ‘I’ analytically and with appropriate humility 
simultaneously?  How, then, should I begin? 

2. “AND HOW SHOULD I PRESUME?”: AUTHORSHIP AND AUTHORITY 

2.1. THE AUTHOR 

Born the third son out of nine children in his family, the individual who later 
became known as Dambudzo Marechera was named Tambu (short for Tambudzai) 
by his parents, a name that in the Shona language means “the one who brings 
trouble”.34 This he did, in his private, public and literary life. The various sorts of 
“trouble” brought by this “individual” differ in their nature and their consequence: 
petty theft culminating in imprisonment,35 participation in student protest, general 
misbehavior and attempt at arson which brought about his expulsion from the 
University of Rhodesia36 and then New College in Oxford,37 as well as the 
publication of his novel Black Sunlight which was first banned in his home country, 
the now-independent Zimbabwe. However, the clash with, disapproving of, and 
mutual misunderstanding with various authorities, be they worldly, literary, or 
both, seems to form the stem of his “troubles” and conflicts, as well as the issue 
discussed in the poem at hand. To gain a better perspective and understanding of 
the author’s views on authority, I will attempt to draw a schematic of his connection 
and confrontation with English studies, literary canon and history, and to see why 
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his choice ultimately fell on T.S. Eliot as a symbol of authority, and the language of 
the colonizers to put his writing on paper. 

The choice of English as conveyor, the literary medium from author to reader is 
in itself problematic. The choice of language determines the audience, therefore 
opting for English instead of Shona, the author’s native language is already a 
symbolic and performative act, by which the author consciously excludes a 
significant part of his native society. Paradoxically, writing in English is inclusive as 
well, by reaching a much larger and wider target audience: foreign readers, and the 
intelligentsia abroad as well as that of the native country. Through this, writing in 
the foreign language of the ex-conquerors is, perhaps, the best way to reconnect 
with a varied and diverse cultural background and civilization.38 However, 
Marechera’s case is somewhat different. 

For a black author to write in white English is to oppose and subvert the very 
cultural oppression of the “civilizing nation”. Pertinent to my argument is the 
manner in which Franz Fanon defined the black man’s attitude towards white 
language: mastery of the language is a remarkable power, as the black man is 
judged by his ability to use it.39 This leads to the rising inferiority complex among 
the most educated blacks, as they do nothing else apart from “proving the existence 
of a black civilization to the white world” by the very usage of the white language.40 
To use the language against itself, as I will argue that Marechera did, is to “turn 
against the master”41 intellectually, to turn the weapon of the authority against 
itself. 

In the early 1980s, just as many post-colonial countries following their 
independence, Zimbabwe promoted “nationalist” literature versus “internatio-
nalist”, and the use of the native languages Shona and Ndebele. Faced with inquiries 
regarding the choice of language, symbolism, the use of mythology and the target 
audience, Marechera reflected poignantly: “I can never give an honest answer to 
that because it immediately strikes at the roots of my education’s irrelevance to 
myself and to the new Zimbabwe”. Latin and Greek he was taught and studied on 
his own volition: English is only his second language, a “problem for any educated 
in this country after Independence. Your own mind is against you, and if you write 
in English the very language from the start is against you”42. Education, in this 
sense, meant both a blessing and a curse for the author. 

In terms of cultural clash and methods of expression, English education was a 
curse, but as a way of advancement socially and intellectually, it was rather a 
blessing. Through the sordid conditions of his childhood and youth in an 
impoverished township in Rusape, Marechera became gradually distanced and 

                                                        
38 GÉRARD, Albert, Research in African Literatures, Indiana University Press, 1970, 284. 
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Theory, 3rd. ed., Haslow, United Kingdom, 2008, 127. 
40 Ibid., 131, 135. 
41 Ibid., 136. 
42 Interview with Marechera on Mindblast, language and audience in Source Book, 310. 
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alienated from his family and his cultural roots. The House of Hunger, his first prose 
work to be published and arguably the critically most acclaimed and anthologized 
work of his oeuvre gives a testimony of those times.43 The only possible and 
plausible “escape” from the house of hunger meant education. 

The years the author spent at St. Augustine’s contributed significantly to the 
broadening of his literary perspective. Beside his compulsory readings he became 
acquainted with the Heinemann African Writers Series. Ngugi’s Weep Not Child was 
the first novel written by an African writer that he read which spurred him to 
become a writer, and to write in English.44 A “keen accomplice in his own mental 
colonization”, Marechera used the English language, a foreign syntactical and 
semantic body, its alien phraseology “as a duck takes to water”.45 

The entity, the alien body that is the English language is therefore not only the 
means for acculturation and cultural oppression, but the very opposite: claiming 
the language as a mediator, means become end and vice versa, to struggle and fight 
with written language, just as to fight and struggle with spoken word: “… there was 
the unease, the shock of being suddenly struck by stuttering, of being deserted by 
the very medium I was to use in all my art”,46 an art not restrained by nationality or 
language. I follow Stewart Crehan’s argument concerning Marechera’s ‘writing’, that 
is both an occupation and “what theory calls écriture: that which defiles generic or 
national boundaries”, is subject and home to endless interrelations and 
intertextuality, as opposed to institutionalized “literature” and “canon” in the 
academic sense.47 Language choice in this sense is subversive of the author’s 
identity as African, Zimbabwean, black, just as ‘writing’ is subversive of the nation. 
By this Marechera started the process to claim English as his own, the means for the 
“security he needed”,48 an intellectual property which were to become the “nearest 
thing to stability”49 he would ever get. The alien entity became familiar, second 
language a second nature. 

At this point the primary concern the author found himself faced with, along 
with many of his compatriots, was to “survive mentally, to hospitalize ourselves in a 
country where police dogs and other sorts of brutalization were not a day-to-day 
affair”. However, he also recalls the lingering feeling of himself and his generation of 
exiles being “mentally raped and that like any rape case we would never really 
recover from the psychological consequences”.50 His overall impression of scholarly 

                                                        
43 First published in Heinemann African Writers Series in 1979. 
44 “Escape from the “House of Hunger”, Marechera Talks about His Life” in Ibid. 3. 
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47 ‘CREHAN, Stewart “Down and Out in London and Harare: Marechera’s Subversion of “African 
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49 Ibid. 
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studies, intercultural and interracial relations in New College and their effect on the 
mindset of a young, impoverished black student surrounded by walls which “reflect 
impressively and imposingly centuries of English academic tradition”51 could be 
described by the author’s own realization of forcibly being formulated as an 
“intellectual Uncle Tom”, of “being mentally raped”52. 

Marechera’s own writing reflects this subversion of identity, nationality, and 
authority, and his tendency to bite the hand that feeds in what he describes as 
intellectual anarchism, which is “full of contradictions in the sense that it can never 
achieve its goals.” It essentially ceases to be anarchism if it achieves any goals, thus 
one has to be in a “perpetual state of change”,53 a contradiction on a metonymic 
level. This same contradiction-riddled anarchism reinforced his “total hatred for a 
job which includes organizing human beings”,54 be it socio-cultural or literary 
authority, the bureaucratic machine that is the modern state with its ideological, 
juridical, legislative, censoring, and religious apparatus, coercive and oppressive for 
the individual.55 It is in this light that I examine the author’s questioning of literary, 
worldly, and cultural authority. 

2.2. ISSUES OF AUTHORSHIP 

Pursuing the answer to the “overwhelming question” I stumble upon the author 
as authority. The nature of Dambudzo Marechera as “author” eludes definition. Just 
as he continuously refused to yield to the limitations of movement and thinking 
posed on him by worldly powers, so is his existence as a writer, the nature of his 
very authorship difficult, if not impossible, to pin down, to characterize, to analyze 
by conventional literary methods. His writing supports and discourages such 
attempts at the same time as they stand well enough on their own as pieces of 
literary works, yet simultaneously seem inseparably linked to the person of the 
author. Here I will attempt the nigh-impossible. 

What is Marechera and what is his writing? Not yet the performative act but the 
notion of writing and its relation to its author: the notion or function of writing in 
Foucault’s sense, which gives rise to the “transcendental anonymity” of the Author-
God beyond corporeal limitations. It is a writing that combines the “transcendental 
hidden meaning” as well as a possibility for critical approach, for deciphering “imp-
licit significations”.56 Foucault arbitrarily narrows down his scrutiny to the level of 
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discourse, and it is the discourse between Marechera and the subject of his question 
that I examine. This leads from the writing function to the author function that is 
appropriative, and forms a significant part of the institution that legitimizes, 
articulates, and contextualizes literary discourse.57 It is also important that the 
author function does not necessarily point out one single individual, nor does it 
simply refer to the very specific entity of the Author-God, but to several possible 
selves and identities, which might come to encompass and signify not so much a 
person or identity but rather an idea, a concept of authority.58 It is this authority 
that presides over literature and literary canon and legitimizes the rise of the 
problematic terms “black” and “African” literature. 

Writing, in the context Barthes gives to it, is more preferable a term than 
literature, as it denotes the body of the text itself as well as the act of writing, 
performative in nature as it disembodies, separates, dislocates author and text, 
author from text, the text from ownership.59 Identity is replaced by the identity of 
the body writing, the author dies to give birth to the text as a piece of writing, 
independent from its creator, a writing that is no longer in the shadow of the 
author, an extension of his / her corporeal and literary existence.60 Yet in 
Marechera’s case it is not simply for the birth of the reader that a dislocation of the 
author is required. It is for the birth of the author as a writer, free from the shackles 
of his own writing being constantly under the shadow of literary criticism and 
literary history as authority as well as such incarcerating terms as “postcolonial” 
and “African literature”. The very term “literature” contextualizes and narrativizes 
“writing” to pin it down, to define it, to explain it. It sets geographical, social, and 
cultural limits to both writing and writer. It is this authoritative methodology that 
Marechera refused to bow to, contemptuously dismissing the label “African writer”: 
“if you are a writer for a specific nation or a specific race, then fuck you”.61 

It may not be necessary, or indeed desirable, to define Marechera or his writing 
according to these terms, for he managed to do that himself. “For my pains, I am a 
writer” were the first words with which Marechera introduced himself to Stewart 
Crehan who recalls the author having a “natural talent for fictionalizing his life”, 
feeling he was “playing a role that had been played before: that of the 
nonconformist avant-garde writer”, a “writer (…) out of his time”.62 Indeed, 
Marechera “acted out” the role of the writer, defying definition and living up to it at 
the same time. In this sense the way he subverted his own nationality and 
blackness is equal in both means and impact to his subversion of the myth of the 
“Author-God”. What Barthes managed to demystify, Marechera managed to re-
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mystify. Writing, so Barthes says, is always performative, the voice and body of the 
author are nullified in the moment of saying and creating, the act of writing is an 
oblique, negative space which gives birth to the text, as a dislocated body.63 
Marechera took up this role deliberately, simply to deny any opportunity to define 
him by any other parameters than his own writing. He became Barthes’s “Author-
God” on purpose. 

For Marechera tricking the Author-God by impersonating it is tricking and 
defying criticism, explanation, and the fate of being catalogued. The critic, the 
literary authority, achieves victory when the text is explained, and the text is best 
explained by giving name to the daemon that is the author, framing him and his 
constituents: his history, family, psyche, and in Marechera’s case, culture and 
nationality.64 “For me, a writer is a writer” was the author’s response for being 
criticized for refusing the title “African” writer in favor of a “European” one.65 
Returning to independent Zimbabwe strengthened the notion of internationality, 
the loss of nationality, and the overpowering sense of not belonging anywhere. It 
was partly due to the irrelevance of his profession and vocation as a writer, because 
a developing country “needs teachers, it needs development officers, it needs 
people who will help to build a better future”, as well as his constant and ever-
present distrust of institutionalized nationhood: “When politicians talk about 
culture, one had better pack one’s rucksack and run, because it means the 
beginning of unofficial censorship”.66 This attitude adopted by his own country 
abhorred Marechera, as for him the “heavy emphasis on developing cultural values” 
is inextricably linked with the “products of your own mind (…) being segregated 
into official and unofficial categories”.67 

Here I return to Crehan’s argument and Marechera’s subversion of “African” 
literature and nationality, and through it the subversion of authority. For the author, 
the replacement of imperialism and neocolonialism with post-colonialism, national 
cultural censorship is merely the “replacement of white faces with black faces”,68 
the whole coercive apparatus of the modern state that is intolerable, as it 
suppresses the individual, gives definition, explains, places one into a catalogue of 
names. “African literature” is merely the literary, ideological apparatus parallel to 
state power, both of which are antithetic to the role of the writer as a writer in 
Marechera’s sense. That is how the responsibility Marechera has as a writer is “not 
so much to society but to my voice”, holding a power much like a sort of “Cassandra 
figure with all this enormous talent to actually analyze, officialize intensively 
people’s destinies, only to be cursed by censorship, by persecution, by whatever, for 
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having that talent”.69 It is by this turning against the master in Fanon’s sense and the 
application of intellectual anarchism in written word, spoken word, and act that 
Marechera succeeded in subverting the label of “African” writer and his blackness 
in a European and post-colonial literary and political context, and managed to 
reenact the role of the Author-God from his own writing. Out of this it is poetic 
language, the liminal space between written word and spoken word that I will deal 
with, and the questioning and subversion of literary authority. The means and the 
end: poetic discourse and T. S. Eliot. 

2.3. THE AUTHORITY 

Before dealing with the temporal and spatial issues the poem itself raises in 
matters of language and discourse, I will take a theoretical approach towards the 
literary authority in question: T. S. Eliot and “The Love Song of J. Alfred Prufrock”. 
My purpose is not so much a comprehensive analysis of what do poet and poem 
stand for, how they correlate with one another, but rather searching for what they 
might communicate to posterity in addition to what aspect of poem and poet 
managed to urge Dambudzo Marechera to raise his “overwhelming question”. 

After having inquired what Marechera was or is (with no definite answer) I am 
obliged to ask: what is Eliot? Returning to Foucault’s argument, as far as Eliot is an 
author, his name is a proper name. It is not a mere reference or an indicating 
gesture: it is “the equivalent of a description”.70 The name “T. S. Eliot” in this sense 
signifies more than the individual, the author of certain works in literary criticism 
and poetic discourse, but transdiscursive: author of a theory and a tradition of 
poetry. In Eliot the categories of transdiscursivity and those authors whom Fou-
cault calls as “founders of discursivity” are somewhat blurred, as Eliot is responsible 
for the principals of textual formation, an “endless possibility of discourse”,71 that is 
poetic discourse, poetic language and allusions across spatial and temporal 
distances. It is this method with which the names “Eliot” and “Prufrock” are used by 
Marechera in his overwhelming question, and it is primarily in this regard that I 
treat Eliot as “authority”. 

Just as in the case of the facts concerning Marechera’s life and his own 
subsequent narration thereof, there is a great discrepancy between the image Eliot 
produced as poet and critic and the image that was reproduced of him. His myth 
ranges from being “the most influential man of letters” in the twentieth century, to 
refusing to play only the “role of the Poet” and forming the “nucleus of an insidious 
authoritarian conspiracy” as well as a “sick, suffering and defeated personality”.72 
Ignoring the fact that most of this could well have been said of Marechera, Eliot’s 
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influence and authority is nonetheless hard to ignore or indeed, to live up to. Eliot’s 
literary authority can be traced, however sporadically, in his own essays on 
criticism and poetry. 

There is a binary opposition between critic and reader as Eliot says: “the critic 
must not coerce, and he must not make judgments of worse and better. He must 
simply elucidate; the reader will form the correct judgment for himself.”73 This is 
true as far as the birth of the reader is concerned according to Barthes’s definition,74 
but what does it say about the author as reader; reader and critic of authors before 
his time? Eliot might or might not have a post-colonial narrative of poetry in mind 
along with a more “traditional” one, but Marechera certainly has, as his poetry is not 
only written in English, but it is English poetry as well as African, black, 
Zimbabwean etc. Moreover, the use of English as a second language by the author, 
his studies at the University of Rhodesia and Oxford, his “remarkable degree of 
sensitiveness, erudition, sense of fact and sense of history, and generalizing power” 
made it possible, in Eliot’s sense, for the “poetic critic (…) to criticize poetry in order 
to create poetry”:75 to talk (write) back via poetic discourse. However, Marechera’s 
origin, blackness, subverted nationality, and intellectual anarchism again seem to 
complicate matters. 

Poetry, unbridled, in the view of the author is “an attempt to put into words 
what is inside a person emotionally, intellectually, imaginatively. The poet’s job is to 
find the equivalent, the verbal correlative of a particular feeling. This idea is from T. 
S. Eliot. The only difficulty is that there are no words for what you are feeling”.76 A 
definition is given, a source is acknowledged. A second, narrower definition of 
“African” poetry and its unique stance in world literature is that its writers, 
especially the younger ones “have got that universal experience of other people’s 
literatures”, as well as a note of conviction that “what we call African literature will 
be the poorer if we ignore the influences from other countries”.77 At another point, 
the author replied to an inquiry about his literary influences that he finds “the 
question oblique, not to the point. It assumes a writer has to be influenced by other 
writers, has to be influenced by what he reads. This may be so.”78 

It is possible to trace the intellectual anarchist in the author’s ambiguous views 
on literary influences: “I wrote my essays and tried to insult (privately) English 
Literature by crossing the Channel on a translation ferry to continental Europe”.79 
Continental European literature, via translation, is clearly placed in contrast with 
English literature, which constitutes the central problem concerning Marechera’s 
influences, his acknowledgement, and his subsequent criticism and questioning of 
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authority, literary canon and his place in it. Here I link the author and his question 
back to Eliot and his claim about the living and the dead in literature, that an author 
is best compared to his predecessors, under their shadow, that examining the living 
poet among that dead “we shall often find that not only the best, but the most 
individual parts of his work may be those in which the dead poets, his ancestors, 
assert their immortality most vigorously”.80 But can Marechera’s erudition, his 
experience, and his knowledge and use of the language as a form of rebellion mean 
that Eliot, the individual and the poet, becomes his “literary and poetic ancestor”, as 
author? In a sense yes, it can. 

To further my examination and to form a link of theory between author and 
authority I use Harold Bloom’s methodology in The Anxiety of Influence concerning 
the creative mind’s melancholic insistence upon priority,81 to prioritize his own 
literary construct and define its relation with the parent poem along with his own, 
as an ephebe, with his predecessor.82 Bloom’s revisionary ratios form a template by 
which the links between the two poems and poets, across space and time, can be 
maintained and severed. 

One poet misreading another to “clear imaginative space”83 is the basic 
theoretical assumption and its nature varies by the “strength” of the poet. Bloom 
differentiates “strong” and “weaker” talents, as his concern is only with “major 
figures with the persistence to wrestle with their strong precursors, even to the 
death. Weaker talents idealize; figures of capable imagination appropriate for 
themselves”.84 It is, of course, beyond my means and purposes to place Marechera 
in either of the critic’s categories. Instead it is fruitful and indeed crucial to examine 
the author in Eliot’s “historical sense”, with meaning alone, when the author as poet 
and his poem endures the crucible of “judgement by comparison”, not to estimate 
its value according to the author’s “strength” or “weakness”, but rather as “its fitting 
in is a test of its value”. This fitting in is in turn juxtaposed to the author’s “self-
sacrifice” and “extinction of personality”,85 whereby he creates the temporal-spatial 
bridge through second nationality and second language by means of poetic 
discourse. 

Apart from his acknowledgment quoted above and his poetry, there is precious 
little evidence or proof why Marechera chose Eliot as his uncanny Virgil; whether 
from a particularly strong interest or resentment, it cannot be ascertained. But he 
did manage to create and pen a particular misreading of Eliot and “Prufrock”, to set 
up (propose?) an antithesis without completing the original poem, and forming a 
discontinuity with the parent poem by placing his own as a (black) footnote at the 
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bottom of a (black) critical edition.86 Bloom’s revisionary ratios form a defense 
mechanism in Marechera and his poem but, and here I must swerve from Bloom’s 
original methodology,87 it cannot be narrowed down to merely poetic influence. 

Marechera reflected on the issue of non-poetical influences in a manner 
pertinent to Eliot’s distinction and definition of “tradition” and “individual” in 
poetry: “Poetic commitment works in two ways. On the one side, exposure of the 
individual’s thought is a commitment to one’s total individuality; on the other, 
exposure to social, political causes comes from a different kind of commitment 
which is outside yourself”.88 Bloom discusses only what he calls the poet in a poet, 
the aboriginal poetic self:89 his argument concerns only poetic influences. Yet the 
two, social and individual, are inseparably linked in Marechera’s case: his 
subversion of African and Zimbabwean national identity is equivalent to his 
subversion and rejection of the label “African writer”. I must treat the two together, 
just as Marechera identifies and treats Eliot as a representative of literary and 
worldly authority, and thereby questions the validity of these terms. I will apply the 
methodology outlined above when examining the poem proper. 

3. “’DO I DARE?’ AND, ‘DO I DARE?’”: THE POEM AND ITS CRISIS 

3.1. TRANSLATION AND TRANSFORMATION 

It is beyond my means and purposes to examine the full extent of the effect Eu-
ropean and English literature in particular had on Marechera, or to point out the 
numerous stylistic and structural allusions the author makes to Eliot and “Prufrock” 
in his poem. Instead, I explore the author’s struggle for priority and imaginative 
space he manages, or indeed fails to clear for himself.90 This I do by examining the 
anxiety the author displays and gives voice to through the poem and in the poem, 
and the approach I take is twofold: first the presence of translation and 
transformation in the text and second, the subversion of authority through the 
function of the text as a nonsense poem, and the suspension of the “overwhelming 
question”. Here I present the poem in its entirety: 

  

                                                        
86 Here I use Bloom’s terminology in describing the various revisionary ratios. Ibid. 14–15. 
87 Ibid., 13. 
88 Interview with the author by Flora Veit-Wild = Cemetery of Mind, 211. 
89 The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, 11. 
90 The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, 5, 13. 
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“Hooked A-Gallop” 

Translate the shocking pain 
Into words brain rains. 
Translate the vein of terror 
Into mainland tribal error. 

The clock standing still 
Or the bed dreams kill 
Chimes the cruel hour 
Into painful recesses of power. 

The sapphire fish in the Suffolk basket 
Plead fiery attire, pledge Prufrock's musket. 
Were Eliot African and mermaids dusky grasses 
Would the verse weaken and our flesh respond to 
   irresponsible passes?91 

Before tracing down Eliot and where he asserts his immortality most vigorously 
in the poem, I look at the poem, the utterance, the verbal correlative of Marechera 
as a performative act in invoicing his anxiety. Concerning the refutable terms 
“African”, “black”, and “literature”, the author himself asserted that if one is already 
labeled by the terms above, then how can one possibly write “as if that Black 
Frenchman, Franz Fanon, never existed”, the very same “Fanon of Black Skin, White 
Mask”.92 Indeed, one cannot. 

Bearing in mind Eliot’s “historical sense” and fitting in as a test of value, I view 
the poem as a performative speech act first, and a manifestation of poetic discourse 
second. But what is Marechera’s performative act? It is to re-act, as the “approval of 
the negro” is always in context of his assimilation, his mastery of the language of the 
parent culture.93 Fanon’s “turning against the master”94 is intermixed with the 
anxiety of national and cultural influence and the insistence on priority in the poem. 
This reaction is the kernel as well as the starting point of the performative act that is 
the poem, and it is directed towards the literary and worldly authority, culminating 
in a question concerning Eliot and “Prufrock”, addressed seemingly to no one in 
particular. 

The author however, as an ephebe, addresses his performative re-action in the 
first stanza of the poem not yet as a question, but a notice. It is also where 
translation appears literally, albeit in the accusative form: “Translate” at the 
beginning of the first and third lines, and “Into” in the following ones. Here the 

                                                        
91 It is the original form of the poem, as it first appeared in print in Mindblast, 1984, one of the few 
publications of the author’s poetry in his lifetime. I take the text from “Buddy’s Selected Poems” in 
Cemetery of Mind, 70. 
92 ”The African Writer’s Experience of European Literature” in Source Book, 363. 
93 “Negro and Language”’ in Modern Criticism and Theory, 136–137. 
94 Ibid. 
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accusative form serves as an invocation. It is where the author mirrors Eliot’s 
invocation in “Prufrock”: “Let us go then, you and I”. Eliot is invoked as Virgil, to help 
the author to “translate”, and to descend to the depths of where the act of 
translation will lead to, the “recesses of power” in line eight, and to the depths of the 
poem itself. This invocation is the beginning of misprision of the parent poem as a 
medium of authoritative power, a “deliberate misinterpretation”95 by the author 
through the very act of translation. “Let us translate then”, as the act of transferring 
a text from one culture to another, from one language to another, even if it is from 
Eliot’s English to Marechera’s English, inexorably entails a loss, a swerve, of 
meaning, just as Rhodesia was “translated” into Zimbabwe. It is in this aspect of 
translation where clinamen96 asserts its presence most vigorously, where 
Marechera, in Eliot’s sense, criticizes poetry to create poetry. 

Thus Marechera begins the poem by biting the hand that feeds. From this point 
on the critic, in Barthes’s wording, cannot succeed in pinning down the poem and 
explaining it by naming the author, as Marechera keeps the poem structurally as 
well as thematically in a state of transformation. For what is there to translate? 
Authoritative cultural influence, the literary canon, and the determining and 
cataloguing label of “African” writer in Crehan’s sense, as part of the oppressive 
apparatus of the modern state: the “vein of terror”. “Mainland” Africa as opposed to 
the “island” of Britain, and the tribe as opposed to “civilization”: in a colonial 
context, translation metaphorically epitomizes acculturation and the assimilating 
properties of the black man. The same process of assimilation into and 
appropriation of the parent culture is shocking and painful in the first line: to 
assimilate them is to gain “remarkable power” in mastering the language.97 
Translate the pain into words. 

The difficulty of mastering the language and translating from one language to 
another evaporates as the “brain rains” the words, almost involuntarily, as it is not 
the idea, the concept, but always the words the author starts with: “Never with an 
idea. I always start with the first line. Once I have got the first line, the rest of the 
poem will come out of there.”98 It is the verbal correlative in (re)action, as 
Marechera stammers out the pain-become-words, in what Fanon called “exploding 
into dialect” by returning to speaking a “pidgin-nigger”,99 which is always a 
linguistic sign of alienation for the “negro”, no matter how deeply did he manage to 
master the language. Yet for Marechera it is not a pidgin, but his “pronounced, 
rather affected Oxford accent”100 in word, and his mastery of the poetic language he 

                                                        
95 The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, 43. 
96 Clinamen, the semi-arbitrary misinterpretation of a poem that manifests itself in the poetic swerve, or 
the poet swerving away from the parent poem and poet. Ibid., 42–43. 
97 “Negro and Language”’ in Modern Criticism and Theory, 127. 
98 Interview with the author by Flora Veit-Wild in Cemetery of Mind, 213. 
99 Ibid., 137. 
100 Reminiscence by Stewart Crehan in Source Book, 234. 



 
42  

explodes into voluntarily in writing, thus subverting the linguistic aspect of the 
traditional binary opposition of white-black acculturation.  

The poem signifies the author’s fixation on translation and transformation. It 
was penned around 1982/83, when Marechera returned to independent Zimbab-
we after eight years of exile, a period of transition to the author, and it was first 
included in his single largest collection of published poetry in his lifetime, as part of 
his last prose piece, Mindblast.101 The poem appears as well among “Buddy’s 
Selected Poems" in the posthumous poetry collection of the author, Cemetery of 
Mind.102  

This same collection contains several conspicuous examples of translation-
become-transformation in poetry, most notably “Oracle of the Povo”,103 where the 
author addresses the issue of young veterans of the liberation war who became 
destitute, mere robbers and highwaymen, as the newly independent state could not 
provide for them, “Who yesterday a country won / And today poverty tasted”.104 
Their transformation from heroes to unwanted criminals is metaphorically linked 
to the metonymical juxtaposition of the ancient Greek “oracle”, the prophet to the 
“povo”, a Portuguese term for the “people” used extensively during the liberation 
struggle. This uncanny “vision” in the first line is then transformed into a whoring of 
the oracle’s talents metaphorically and prostitution literally: “selling the last / Bits 
and pieces of her soured vision.”105 The performative act of articulating a vision 
becomes the physical act of selling the body. Pain translated into words, then words 
into pain.106 

While the above poem traces the discrepancies of worldly power and its relation 
to socio-cultural transformation, “The Poem Semantics (after Rainer Maria Ril-
ke)”107 exemplifies and problematizes the author’s own transformation as an 
ephebe, this time with an acknowledged source in the sub-title of the poem. The 
verbalized visionary aspect of the “oracle” reappears in metaphorically visualizing 
the tree and its spatial context as the poem: “Not the tree but the space (within / 
The eye) which contains the tree”.108 Seeing “Not the tree / But the poem of the 
tree”109 enables the spatial trajectory to be verbalized, to stammer out the words 
which the “brain rains” involuntarily, though not as an invocation, but a senseless 
cry: “Daddy! / Daddy!”,110 where the father-poet of the ephebe is transformed into 

                                                        
101 Editor’s note in Cemetery of Mind,  219. 
102 Chapter IV. in ibid., 59–79. For the full text of the poem see Appendix. 
103 Ibid., 67. 
104 Ibid., lines 3–4. 
105 Ibid., lines 20–21. 
106 For an extensive analysis of the poem see ‘VEIT-WILD, Flora: “Carnival and Hybridity”’ = Emerging 
Perspectives on Dambudzo Marechera: 96–97. 
107 Cemetery of Mind, 68. Fort he full text of the poem see Appendix. 
108 Ibid., lines 1–2. 
109 Ibid., lines 4–5. 
110 Ibid., lines 8–9. 
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the lost father figure111 by the act of “translating” the “shocking pain” into a rain of 
words. It is in this process of verbalized transformation where the roots of physical 
transformation lie, which occurs in the last stanza: the poet becoming the tree, 
captured in mid-transformation while articulating the poem. It is the semantics of 
poetry and writing that problematizes “African literature”, as the author and his 
compatriots are never “at the beginning” nor “at the end”, but always “at the mid-
point of the scream, the eye of the storm”.112 

However, suspension of self-translation occurs symbolically in the second stan-
za of “Hooked A-Gallop”, as the mid-point of the scream, and the poem: as opposed 
to the two examples above, here transformation is incomplete. “The clock standing 
still” in the fifth line paradoxically marks the beginning of suspension. Spatial and 
temporal anomalies occur, as the articulation of the poem is halted, “killed” by the 
“dreams” with the “bed”, the nighttime rest, transition from one day to the next is 
suspended at night by the standing clock, the “cruel hour” of translating the 
“shocking pain” and the “vein of terror”. The temporal suspension is linked to the 
act of translation as the eighth line begins with “Into”, repeating the already 
repetitive performative act of the first stanza: the twofold translation of 
authoritative power into acculturation as well as physical and mental trauma into 
stammered poetic articulation. Yet the articulation is not “translated” by the author 
“into” poetry, but “chimed”, as an oxymoron, by the “clock standing still” “Into 
painful recesses of power” in line eight. The “shocking pain” is “chimed” back “into” 
pain once again. The notice of the first stanza is transformed into a warning. 

The author goes round in circles in his presumably nocturnal vigil, repeatedly 
attempting to translate, to articulate, to give voice to poetic discourse, yet he is 
hooked in the crisis of the poem: suspended in a “recess of power” by the very 
attempt to translate, to act performatively, by the overwhelming weight and 
magnitude of cultural and worldly authorities, by being “African”, “black”, an 
articulator of “literature”, without any apparent sense of belonging. Translating the 
pain into words and transforming into the tree-as-poem is suspended as the “stand-
ing clock chimes”, seemingly proving Eliot and “Prufrock” right, as “There will be 
time”, a time that never comes. Hence the “hook”: the suspension of transformation 
at the mid-point of the scream, the mid-point of the poem. At this point it is clear 
that the initial misprision and poetic swerve of translation is not enough: an 
antithesis is required to complete the process,113 to arouse the poet and poem from 
the overwhelming anxiety, the “recess of power”. This the author does by becoming 

                                                        
111 One of the most significant and shocking events of Marechera’s childhood was the death of his father 
and subsequently facing the body in the mortuary, causing great trauma to the boy who just turned 13. 
Sources and comments vary, even those made by the author, but this experience is one of the most 
plausible reasons for his stammer. Source Book, 51. 
112 ”The African Writer’s Experience of European Literature” in ibid., 363. 
113 Bloom’s second and presently most pertinent revisionary ratio, Tessera. The Anxiety of Influence: A 
Theory of Poetry, 15. 
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a “critic”, naming his daemon the Author-God just as Barthes warned, and raising 
his, or rather their mutual “overwhelming question”. 

3.2. SUSPENSION AND SUBVERSION 

“Be like me but unlike me” is the authoritative message the ephebe receives 
from the precursor and the predecessor-poem,114 and it is in this paradox that 
Marechera and his poem are suspended: contextualized and problematized by the 
last stanza and the “overwhelming question”. It is here that the transcendental 
anonymity of the author function is verbalized and addressed to Eliot and 
“Prufrock”, the proper names that bespeak of modern English literary authority by 
means of poetic discourse, and under its shadow the author questions the validity 
and the very existence of post-colonial post-modernism. He does so formally and 
thematically: subverting poetic discourse by appropriating mastery of language. 
Here I examine the golden ratio of the last stanza to the whole poem, as compared 
to the poem to the proper names Eliot and “Prufrock”. In other words, what 
happened to the suspended translation-become-transformation, how can the 
process be completed, what answer can the author find to his “overwhelming 
question”, and if the proper names are the theses of poetic discourse, then what 
could constitute a possible antithesis?115 

Translation and transformation appear in the poem on a linguistic as well as a 
thematic level, in what Julia Kristeva called a “social code for the transformation of 
logical sequences”,116 among which the linguistics of poetry are the most 
appropriate for historical discourse, being the most personal, subjected to the 
erected poetic ‘I’.117 Here the poet’s “eternal struggle against the sun”118 is 
inextricably linked to Eliot, the founder of discursivity in Foucault’s sense, and his 
author function. If, in Fanon’s sense, appropriating and utilizing linguistic skills are 
means to “exist absolutely for the other”,119 then for Marechera historical-poetic 
discourse is the medium for inter- and intra-cultural translation, for the subversion 
authority, acculturation, and blackness. 

Structurally the poem is a peculiar one among “Buddy’s Selected Poems”, a 
nonsense poem as it were, as it is the only one with a seemingly clear, rigid rhyme 
scheme. Couplets follow one-another in a clear Clerihew pattern, broken only by 
two conspicuous factors. The first is “pain / rains”, the only slant rhyme in the 
poem, where “pain” is juxtaposed to “brain” through an internal rhyme leading on 
to the third line with “vein”. Thus the brain-pain trajectory (vein) is established, the 

                                                        
114 The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, 70. 
115 Completion of the parent poem in Bloom’s sense. Ibid., 13. 
116 Kristeva’s definition of language per se. ‘KRISTEVA, Julia: “The Ethics of Linguistics”’ = Modern 
Criticism and Theory, 349–357. 
117 Ibid. 
118 Ibid., 354. 
119 “Negro and Language”’ in Modern Criticism and Theory, 127. 
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pain of translation or the inability thereof, along with the slant rhyme, the formal 
manifestation of the initial swerve of translation, the beginning of misprision. The 
second factor is the irregular stress and the radical overflow of the number of 
syllables in the last stanza, where the author arbitrarily destroys his own poetic 
creation, thus paradoxically displaying his re-action, his poetic (in)competence. 
Considering his mastery of English, it would seem to make no sense for Marechera 
to write such a poem: it is nonsensical because formally it makes perfect sense. 

If the “mastery of language is a remarkable power”,120 it is an almost vulgar disp-
lay of poetic and linguistic power on part of the author to apply such constructive 
deconstruction, thus defying poetic convention and appropriating its discourse by 
proving his ability to compose, to articulate in such manner: the author is in the 
process of transforming, of performatively “putting on the white world”.121 The first 
two stanzas are relatively intact in this respect, whereas the third one verbally 
stammers, or indeed linguistically and poetically gallops out of formation. Hence the 
“gallop”: the poetic movement of speech in the liminal space between spoken word 
and written word. This process culminates in the orphan line “irresponsible 
passes”, paradoxically an arbitrarily irresponsible breach of poetic and typographic 
protocol. While the orphan line is a much-used formula in the author’s poetry, 
Clerihew couplets are not. This formal protest serves here to subvert and defy  
Bloom’s assertion, that “a poet’s stance, his Word, his imaginative identity, his 
whole being, must be unique to him”.122 The rhyme scheme employed is not unique 
to Marechera nor is it his Word, yet simultaneously its very presence and 
deconstructed form questions the author’s stance, his imaginative identity, and 
indeed his whole being as, by alluding, by pointing the accusative finger at the 
proper names via the verb “translate”, the author arbitrarily, almost authoritatively 
submits himself to the influence of Eliot and “Prufrock”: the conscious and willing 
anxiety of the ephebe, the formal protest that gives sense to the nonsense poem. 

The term “nonsense poem” is problematic precisely because the poem makes 
perfect sense, a paradox which uncannily coincides with the author’s view on 
linguistic composition and stammered poetic discourse: “Poetry is the arrangement 
of sounds and words at random, not a conscious effort. In other words, you 
dissociate your mind from language and let language by chance and pure 
randomness rearrange itself in newer and newer patterns. The problem then is that 
there is no difference between that and pure gibberish.”123 Along with Bloom’s 
definition previously, Marechera defies his own assertion as the nonsense poem, 
the “pure gibberish” is an acutely ordered, if stammered flow of words, the verbal 
correlative of linguistic randomness seemingly antithetical to the mastery of 
language. 

                                                        
120 Ibid. 
121 Ibid., 136. 
122 The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, 71. 
123 Interview with the author by Flora Veit-Wild in Cemetery of Mind, 210. 



 
46  

This linguistic and poetic paradox is verbalized in the poem through the 
monotonous acoustic flow of “vein of brain-pain” with the droning effect of the first 
stanza and its overwhelmingly closed-mid vowels. The second couplet “terror / 
error” breaks the flow: here the slow but steady pace comes to a halt as the “error in 
translation” leads to the second stanza, where the suspension becomes evident. The 
whole stanza is one sentence, whereas the two couplets form two separate 
sentences in the other stanzas. There are numerous internal consonances here: 
“standing still” in line five, “clock” and “cruel” in lines five and seven, “dreams” and 
“chimes” in lines six and seven. Scattered among the lines, the stanza is full of 
plosive consonants, which almost onomatopoeically imitate the chiming of the 
clock, albeit it is standing still. The “still kill” suspension is not yet relieved, but 
transformed into the “hour of the recess of power”. The second couplet with the co-
articulated ‘w’ of the rhyme, neither consonant nor vowel but suspended in 
between, together with the acoustically and visibly longer line eight form the bridge 
to the final stanza. 

It is here where the cruel hour of the suspended translation-become-
transformation is resolved, and the poem completed in light of its predecessor. 
Paradoxically the predecessor remains in authoritative transcendental anonymity, 
yet he is pinned down with his proper name by the transforming Marechera, the 
author-become-critic, criticizing poetry to create poetry.124 It is also here that the 
non-sense starts making sense with the introduction of the proper names and the 
theme of the “manfish”.125 It is a traditional Shona trope that is juxtaposed to Eng-
lish literary imagery in line nine, the manfish and the mermaid: “The sapphire fish 
in the Suffolk basket”, the Shona manfish trapped, captured, suspended in mid-
transformation, in his losing struggle against the sun, as it culminates in “pleading a 
fiery attire” in line ten. “Plead” and “pledge” are the signifiers of the performativity 
of the act itself, of translating and articulating, of the author standing for trial, and 
the poem’s fitting in as a test of value. The “basket / musket” rhyme echoes the 
transition from a traditionally rural setting to a more violent, urban one with the 
“civilizing”, authoritative effect of “Prufrock”, as if he were holding the musket. 

The thematic and symbolic transformation is verbalized linguistically through 
the acoustic properties of the two lines. The three pairs of coronal and labiodental 
fricatives in line nine, “sapphire”, “fish”, and “Suffolk” are replaced, transformed into 
the labial and coronal plosives of line ten: “Plead”, “pledge”, and “Prufrock”, the last 

                                                        
124 See sub-chapter 2.3. 
125 The “manfish” or njuzu is a recurring image in Shona belief which the author uses extensively in his 
writing, most notably in The House of Hunger. In this application the natural, geographical, and economic 
drought is compared to spiritual and cultural drought of the Shona people due to colonization and later 
independence, whereas the pool where the njuzu resides is the ground for recreation, renewal, and 
transformation, though for the author this process often becomes menacing in an intercultural context, 
as is the case in the poem at hand. 
For an extensive analysis of the manfish in the author’s oeuvre see ‘Lilford, Grant, “Traces of Tradition, 
The Propability of the Marecheran Manfish” in Emerging Perspectives on Dambudzo Marechera, 283–
297. 
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occupying a liminal position in terms of its acoustic properties, while “fiery attire” 
maintains the sound of the previous line. The sapphire manfish wears fiery attire, 
mirroring on its scales the muzzle fire of “Prufrock’s musket”: a metaphoric parallel 
to the performative re-action of the “negro”, who was previously lying inert in the 
basket, and transformed into fiery action due to the literal introduction of the 
proper name, thus beginning its “absolute existence for the other”, and “putting on 
the white world” through its fiery attire.126 

Line ten ends with a full stop: the transition from here to the question of the last 
couplet is where the author resolves the poem and its crisis. Being aroused by 
pledging the proper name of the predecessor poem, the author comes full circle 
with the first stanza, and once again invokes the Author-God by his own proper 
name in a structurally inverted question in line eleven: “Were Eliot African (…)”? 
The invocation is followed by an immediate subversion. Apart from problematizing 
the impossibility of Eliot’s subverted blackness, the Author-God’s very own anxiety 
of influence is questioned, through invoking the binary opposition between the 
respective muses of the predecessor and the ephebe: “(were) mermaids dusky 
grasses (?)”. The mermaids of Prufrock and through him of Eliot are juxtaposed to 
the manfish of Marechera and the “dusky grasses”, the elusive muses of both 
authors, the incentives of poetic transformation, whereby the author swerves from 
the imagery of the predecessor poem, completes it, and muses on the possibility of a 
black Author-God. This in itself would serve as a working antithesis in Bloom’s 
sense, yet the essence of the “overwhelming question” lies in the last line. 

The initial notice of “Let us translate then” was transformed into a warning, 
chimed by the still clock at the cruel hour of the second stanza. Here it is rephrased 
as a question. In other words, would it have been worth it, if Eliot were African and 
his mermaids dusky grasses? The mermaids and the manfish, the two mutually 
alien creatures are indeed familiar in their semi-human faculty: their suspense in 
mid-transformation, at the mid-point of the scream. The punctuation mark at the 
end and the orphan line constitute the pivotal point of the crisis. In the final couplet 
Eliot’s own proper name is let loose, it is allowed to assert his immortality most 
vigorously, as did his poem earlier. It is given room to exert its influence over the 
poetic discourse at hand, to shape the performative re-action of the author, to 
acculturate, to force him to criticize. Yet the founder of discursivity is faced with an 
obstacle: Marechera does not confront him, but suspends his influence with the 
question. The author allows Eliot to intrude the poem, then swerves from his 
influence with the verbal overflow of the question, stands aside and awaits an 
answer, the reaction to his re-action. 

“Would the verse weaken”? Does the author “idealize”, or does he “appropriate 
for himself”?127 As stated before, Bloom’s initial claim applies only partially, as 
cultural and worldly authority are inseparably linked in Marechera’s inquiry, as 

                                                        
126 “Negro and Language” in Modern Criticism and Theory, 127, 136. 
127 The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, 5. 
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poetic influence is juxtaposed to acculturation, the coercive and oppressive 
apparatus of the modern state.128 Thus Marechera does not criticize poetry only to 
create poetry and to clear imaginative space,129 but to subvert the “traditional” 
white notion of “African”, “black”, and “literature”, precisely because the proper 
name “T. S. Eliot” is transdiscursive in Foucault’s sense; this he manages by 
subverting the proper names Eliot and “Prufrock” via the performative act of posing 
the question, thus phrasing his antithesis, in the Bloomean sense, by consciously 
subjecting himself to the anxiety of influence. However, defying Eliot coincides with 
defying Bloom, as the antithesis of the author-as-ephebe deliberately fails to 
“complete” the father poem: completion is suspended. 

The very act of questioning leaves the poem open. If Eliot worded the thesis of 
poetic discourse, and Marechera proposed and translated his antithesis in the last 
stanza as discussed above, then where is the synthesis? It is eluded in the present; it 
is postponed by the act of questioning to “an impossible time-to-come”.130 The 
completion anticipated by Bloom is continually postponed by the open ending; 
translation-become-transformation in the poem is suspended in Kristeva’s future 
anterior.131 The possibility of a completed transformation is there, yet it is 
suspended by the paradox of the question: if Eliot were African and mermaids 
dusky grasses, what would happen to this poem and indeed to the author? “Would 
our flesh respond to / irresponsible passes?”132 Would transformation become 
possible? Would the suspension be relieved? Could the “vein of brain-pain” be 
translated at last? 

In line with the paradox of the poem, the author chooses to address this problem 
with a “personal response”, this time transformed into “the response full of 
footnotes”.133 Composed in the same period, “The Footnote to Hamlet”134 addresses 
the same temporal-spatial paradox: “The moment demands decision. My whole / 
history is unequal to it. Let me be!”,135 the inability to come to terms with and re-act 
to cultural and worldly authority, identified as “Hamlet”, to master and appropriate 
the language. Being suspended in mid-translation is a recurring issue, as “Now or 
never is here again”, 136 where the only viable solution the author can articulate is a 
further suspension: “Perhaps / Th’impatient problem will lose heart at my / Expert 
vacillation.”137 Synthesis with the parent culture is suspended, along with the end-
ing of the poem, in future anterior. But the poem itself is a footnote. It is a reaction in 
itself. 

                                                        
128 See Stewart Crehan’s argument discussed and contextualized in sub-chapters 2.1. and 2.3. 
129 The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry, 5. 
130 “The Ethics of Linguistics”’ in Modern Criticism and Theory, 356. 
131 Ibid. 
132 Cemetery of Mind, 70, lines 12–13. 
133 ‘Escape from the “House of Hunger”, Marechera Talks about His Life’ in Source Book, 24. 
134 Cemetery of Mind, 60. For the full text of the poem see Appendix. 
135 Ibid., lines 3–4. 
136 Ibid., line 1. 
137 Ibid., lines 7–9. 
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“Hooked A-Gallop” epitomizes this “response full of footnotes”, as it is translated 
as “The Footnote to Prufrock” or rather “The Footnote to Eliot”. Moreover it is a 
black footnote, if not a “traditionally” or a “characteristically” black one, as it 
appropriates the same social linguistic codes and utilizes the same poetic discourse 
as the parent poem. The ephebe does not rebel or criticize, he merely questions. 
The final paradox of the poem, where after the vicissitudes of translation the 
transformation of the body itself are problematized with the “flesh” being subject to 
“passes”, the issue of personal response and footnoting arises: the (im)possible 
aspect of reacting, “respond / to irresponsible” in line twelve and the orphan line, as 
a grammatical signifier of suspension. The author is hooked in transformation just 
as the completion of the poem is suspended in future anterior. 

Thus Marechera utilizes the principle of intellectual anarchism, the paradox of 
continuous state of flux, of perpetual change which makes it impossible for the 
critic, in Barthes’s sense, to “explain the author”. If “a society can only be stabilized if 
it excludes poetic discourse”,138 then poetic discourse and performative articulation 
of poetry is indeed antithetical to the apparatus of the modern state in Crehan’s 
sense: it is this apparatus that Marechera protests against, towards what he frames 
his footnote, by articulating non-authoritative and un-national poetry, while the 
poem and the possibility for transformation to be completed remain open in future 
anterior. But to reach all this, the author had to swerve from Bloom’s authoritative 
revisionary ratio.139 Just as he subverted Hamlet by crying “Let me be!”,140 so did he 
propose his own translation of Eliot’s opening line: for Marechera, it is no longer 
“Let us go then, you and I”. It is rather a request articulated as a wish, addressed to 
all authorities, with an acknowledged source, a humble submission to influence, but 
never to authority: “Then let us go”. 

4. “…THAT IS NOT WHAT I MEANT, AT ALL”: CONCLUSION 

Not at all indeed, as the poem and its open ending allow the primordial ‘I’ as 
writer, as an articulator of poetry, and as an author to remain suspended and open 
in itself, thus allowing an analytical yet appropriately humble approach to the text, 
and paving the way to an endless possibility of discourse: an un-national, non-
authoritative, open discourse, which I take part in as the author of this paper. 

Yet it is indeed this same suspension that allows Marechera to subvert 
authority: to immerse himself in appropriating language, in articulating poetic 
discourse, in translating himself and emerge on the other side. Awoken by human 
voices, the author does not drown but remains suspended. A goal is achieved in 
suspension, yet simultaneously it is not achieved: the poem remains incomplete, the 

                                                        
138 “The Ethics of Linguistics”’ in Modern Criticism and Theory, 355. 
139 The Anxiety of Influenc: A Theory of Poetry, 12–14. 
140 Cemetery of Mind, 60, line 4. 
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overwhelming question unanswered; the paradox of intellectual anarchism 
translated into poetics. Still, its nonsense makes perfect sense in writing, the 
performative and appropriative ‘écriture’ of Foucault, as Franz Fanon, after Jean-
Paul Sartre, articulated the essence of ‘négritude’: “a transition and not a conclusion, 
a means and not an ultimate end”.141 Marechera and his transformation remain 
continuously suspended in future anterior, yet anything that might diminish the 
individual’s blind impulse is subverted in its authoritative stance. Hence the eternal 
paradox of the “hook”: the continuous suspension of the love song of Dambudzo 
Marechera. 

However, the poem remains open. What, then, is the answer to the 
“overwhelming question”? The author of this paper has no definite answer, but he 
suspects that the question is indeed rather a means to a continuously suspended 
end: a transition and not a conclusion. 

APPENDIX 

All poems taken from “Buddy’s Selected Poems” in Cemetery of Mind, presented 
here in order of appearance in the text. 

“The Bar-Stool Edible Worm” 

I am against everything 
Against war and those against 
War. Against whatever diminishes 
Th’individual’s blind impulse. 

Shake the peaches down from 
The summer poem, Rake in ripe 
Luminosity; dust; taste. Lunchtime 
News – pass the Castor Oil, Alice. 

“Hooked A-Gallop” 

Translate the shocking pain 
Into words brain rains. 
Translate the vein of terror 
Into mainland tribal error. 

The clock standing still 
Or the bed dreams kill 
Chimes the cruel hour 
Into painful recesses of power. 

                                                        
141 “Negro and Language” in Modern Criticism and Theory, 127. 
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The sapphire fish in the Suffolk basket 
Plead fiery attire, pledge Prufrock's musket. 
Were Eliot African and mermaids dusky grasses 
Would the verse weaken and our flesh respond to 
   irresponsible passes? 

“Oracle of the Povo” 

Her vision’s scrubland 
Of out-of-work heroes 
Who yesterday a country won 
And today poverty tasted. 

And some to the hills hurried their thirst 
And others to arson and blasphemy 
Waving down tourists and buses 
Unleashing a havoc no tongue can tell – 
Her vision’s Droughstricken acres 
Of lean harried squatters 
And fat pompous armed overlords 
Touching to torch the makeshift shelters 
Heading to magistrate and village court 
The most vulnerable and hungry if citizens – 
Her vision’s Drought Relief graintrucks 
Vanished into thin air between departure point 
And expectant destination – 
In despair, she is found in beerhalls 
And shebeens, by the roadside 
And in brothels; selling the last 
Bits and pieces of her soured vision. 

 “The Poems Semantics 
(after Rainer Maria Rilke)” 

Not the tree but the space (within 
The eye) which contains the tree; the retina’s 
All-encircling trajectory when I see 
Not the tree 
But the poem of the tree. 

I looked again and again 
Each time more fiercely – 

Daddy! 
Daddy! 
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The hollow vibration cast a brilliant green 
On the aura of all I touched – 
My arms had hardened, turned 
Into branches, the fingers shoots and twigs, 
My dreadlocks long windlisping leaves. 

 “The Footnote to Hamlet” 

Now or never is here again. Must I 
Look in the face of the moon’s other side? 

The moment demands decision. My whole 
History is unequal to it – Let me be! 

I read all day, walk all night. I have 
No end but this; no resources but books. 

Thus again I dawdle and dither. Perhaps 
Th’impatient problem will lose heart at my 

Expert vacillation. 
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