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VA NESSA MA RTORE

A Harmadik hullám a nyolcvanas évek  
avantgárd olasz költészetében

A nyolcvanas évek olasz társadalma – a többi nyugat-európai országhoz hasonlóan – tanúja volt néhány 
korszakalkotó változásnak. A gazdasági robbanás, mely a hatvanas években kezdődött, tetőpontjához 
ért, és a társadalom a gazdasági jólét előnyeit élvezhette. Ezt követően a kapitalista kereskedelem, a mar-
keting addig nem látott fejlődését hozta magával, amit az új tömegkommunikációs eszközök egyre ha-
tékonyabbá tettek. Mindez a média fokozott előretörését idézte elő az élet minden területén, beleértve  
a művészeti és irodalmi szcénát is. A neoavantgárd korszak irodalmárainak és művészeinek már a hatva-
nas évektől szembesülniük és konfrontálódniuk kellett a szellemi termékek gazdasági vonatkozásaival. 
Erre a hagyományos költői nyelv kiélezésével és megtörésével reagáltak, egy olyan kísérletező stílussal, 
amely sokszor a jelentés határait provokálta.

A nyolcvanas évek elején viszont az irodalmi közeg alapjában véve két csoportra szakadt. Egyrészről 
a status quo megerősítését pártolókra (ide tartozott az elbeszélő irodalmat támogató domináns kiadói 
irányzat és az „orfista líra”, mely történelmi kontextusából kiemelt, idealizált jelentésű szavak költői 
erejére épült), másrészről az avantgárd szerzőkre, akik integrálták az új kulturális és szociális környeze-
tet, és nagy erővel bírálták mind művészi, mind elméleti téren a középszerű, kommersz kifejezésmódot, 
melynek a média és a telekommunikáció nagyban csökkentette művészi kifejezőerejét. Az elbeszélés-
mód szempontjából az irodalmi szövegek egyre inkább könnyed, szórakoztató művekké váltak (például 
Umberto Eco A rózsa neve vagy Italo Calvino Ha egy téli éjszakán egy utazó című regényei igazi best-
sellernek is tekinthetők). Újra fontossá vált az irodalom érthetőségének eszméje, és ezzel együtt az a kap-
csolat is, mely az irodalom vizsgálata és a szöveg élvezete, illetve az író nagyfokú tudatossága és az olvasó 
elbeszélt világgal való azonosulása között áll fenn. Ennek az új, tömegtájékoztatásra hangolt közönség-
nek már alapvető fontosságú a művek könnyű elérhetősége, értelmezhetősége (?), eltérően a hatvanas és 
a hetvenes évek elit közönségének másfajta igényeitől.

Az előző évtizedekhez képest gyökeresen megváltozott társadalomban a féktelen fogyasztói kultúra 
dominál. Az elfajult kapitalizmusban, mely befolyása alá vont minden társadalmi réteget, érezhető az új 
avantgárd mozgalmak lehetőségének keresésére növekvő igény. Az ilyen irányú kísérletezések egyre in-
kább teret nyernek a művészeti és az irodalmi életben. Újra napirendre kerül az irodalom és a költészet 
társadalmi szerepének megvitatása. Érezhető az a fajta törekvés, hogy szakítsanak a szimbolizmussal és 

a hetvenes években újra teret nyert líraisággal, továbbá szembeszálljanak a játékos és hedonisztikus ten-
denciákkal, melyek rányomták bélyegüket a posztmodern művészet nagy részére. Az irodalmárok szüksé-
gét érzik annak, hogy újraértelmezzék a kor perspektíváit/látómezejét; a konfliktusok belülről történő 
felrobbantásával, a feszültségek rivaldafénybe állításával, integrálva, figyelembe véve az új kulturális és 
társadalmi környezetet, elkerülve az elidegenedés veszélyeit. A valóságot és annak értelmét/jelentését 
teljességben próbálják megélni, anélkül, hogy világnézetileg igazodnának hozzá. Inkább az azzal való 
párbeszédet szorgalmazzák. Hisznek a szavak erejében, abban, hogy azok képesek megadni az új valóság 
jelentését, képesek megidézni azt.

Erre szolgálhat például Mariano Bàino Szonett ifj. George Bush második mandátuma alkalmából 
című verse, melynek fontos eleme a kortárs világpolitika:

E tu non mi destare parla basso 
Mentre impazzano i guasti e la vergogna 
Vedere non lo voglio quell’ammasso 
Marcioso irrancidito di carogna 
Né udirne i gas i blobbi quello schiasso 
Di quaccheri sbracati con la rogna 
Di mercenari stronzi col prolasso 
Finale dello scroto in una gogna 
Non ce la faccio manco a dire abbasso 
Sempre l’ho detto sempre alla bisogna 
Ma ora nel silenzio mi rilasso 
Ventura quasi simile a un trapasso 
È l’ombra e mentre fuori tutto infogna 
Caro mi è il sonno e più l’essere un sasso.1

Világosan látható a fent idézett részletben a szimbolista perspektíva, a köznapi nyelv és a költői nyelv 
különbségének elmosódása, mely új kontaminációs és allegorikus keresztezési (hibrid) stratégiák kidol-
gozására ad módot, ahogy a Leopardi-utalás is az elbeszélő költemény végén.

Mindez újjáéleszti a különböző folyóiratok (Baldus, KB, L’Ombra d’Argo, L’Immaginazione stb.) által 
folytatott költői kutatás (kutatómunka) eszméjét, mely szerint a nyolcvanas évek társadalmi kommuni-
kációjának fokozatos „esztétizálódásának” a klasszikus szimbolizmus mellőzéséhez kellett volna vezetnie. 
Ez egy különböző, egyéb hipotéziseken és kutatásokon alapuló elmélet, mely szembeszáll a költészet egyes 
visszatérő áramlataival, például a szentimentális érzelemkitörésekkel vagy a létezés házának misztikus 
teljességével. Az ideológiák meggyengülésének és az univerzális tudományágak térvesztésének következ-
tében a vitális és változatos költészet kerülte a lényegében elméleti eszmefuttatásokat, és inkább vissza-

1 Mariano BÀI NO , Sonetto in occasione del secondo mandato presidenziale di George Bush j., http://www.casadella-

poesia.org/poeti/baino-mariano.

s te ne ébressz fel beszélj halkan 
Miközben tombolnak a romlottak és a szégyen
Látni se akarom azt a rakás
Rothadó dögöt
Hallani sem a gázokat a buborékok zaját
Rühes letolt gatyás kvékerekét
Süllyedéses szemét bérencekét
A herezacskó végjátékát a kalodában
Nem bírom még azt sem mondani hogy Le vele!
Mindig mondtam mindig ha szükséges volt
De most a csendben megnyugszom
A sors majdnem olyan mint az elmúlás
Az árnyék az és miközben kint minden süllyed
Drága nekem az álom és méginkább a kő-lét.
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tért a gyakorlathoz, a szöveg lingvisztikus megtapasztalásához, a dialektikához, melyben az események 
a maguk kiszámíthatatlan és megjósolhatatlan sokaságukban jelennek meg.

A szerzők az írás erkölcsiségére, felelősségtudatra törekszenek, hogy új jelentéssel töltsék meg az 
elavult nyelvezetet és irodalmi formákat, Benjamin allegorikus eszméjét/elméletét felhasználva új nyelvi 
fúziós stratégiákat dolgozzanak ki. A társadalmi kontextus nem elkülöníthető többé az irodalomtól,  
a szerzők inkább egy kapcsolati háló létrehozására törekszenek. Mivel ez a stílus újszerű, kerüli a kon-
venciókat, így a szerzőknek folyamatos önkritikára van szükségük.

Ezt a Lello Voce Rorschach pszeudo-szonettek című művéből vett példa találóan mutatja meg:

Le parole pronunciate al palato 
lasciano sapore di sangue e sintassi 
un aspro intenerirsi delle vene 
un ràbido sentore di cose in padùle 
affogate nel suono e nel dato 
irrimediabilmente indecisivo se sassi 
e vipistrelli se scìmie poréne 
e sciuette se iatti e hàni se vive cucùle 
cantano il fonema senza senso 
il sesso degli angeli e il deìttico folto 
di questa folla che s’infolta e ode 
l’unico nulla ch’abbiamo a far bastare 
anche per oggi e domani denso 
e trasparente sentimente e i’ ch’ascolto 
il millennio e le bbestie pprode 
dell’ultimo orizzonte sul filo arrancare 
mi resta solo il fiato per ancòra 
per l’ultimo prima del possibile scracchio 
né c’è poesia in corpo che possa 
salvare il fonema da epatite o il fegato 
preservare da pleonasmo l’ora 
di che risuona quest’immondo pateracchio.2

1981-ben, nagyjából egy időben az Olaszország különböző részein megszülető fórumokkal, három alapvető 
mű is megjelent: az Egy materialisztikus írás-hipotézis felé; a Quaderni di Criticában (Kritika Füzetek) 
publikált esszé, Romano Luperini Huszadik század című monográfiája és a Mario Lunetta által gondozott 
Olasz költészet antológia. Ezeknek a szövegeknek a segítségével fogalmazták meg a kritika alapjait; egy-
részről a hatvanas évekre jellemző szerelmi költészet éledt újjá, másrészt megjelent az Umberto Eco 

2 Lello VOC E , Pseudosonetti Rorschach, http://www.italian-poetry.org/lello-voce/?cn-reloaded=1.

A rózsa neve című regényével jól körülírható/megérthető posztmodern irodalmi jelenség. Ezek az új 
tényezők egy átfogó irodalmelméleti-filozófiai kritikai folyamatot indítottak el, mely a múlt elméleti 
alapvetései helyett a „gyakorlati észt” és a jelent részesítette előnyben. 

Fontos esemény volt az 1984-ben Palermóban tartott Az irodalom értelme című konferencia Frances-
co Leonetti és az Alfabeta és Acquario folyóiratok szervezésében.

1987-ben rendeztek még újabb három, a kor (költészeti/elméleti/kísérleti tapasztalatainak) megvitatása 
szempontjából mérhetetlenül fontos irodalmi találkozót: a Viareggióban az Alfabeta kezdeményezésével 
megtartott Ricercatori & Co-t (Kutatók & Co), a Leccében a L’immaginazione által megtartott Folyóíratok és 
az új irodalmi tendenciák című konferenciát, és végül L’Ombra d’Argo szervezésében a Sull’interpretazione. 
Ermeneutica e testo letterariót (Az értelmezésről. Hermeneutika és irodalmi szöveg) Sienában. Az összes 
vita a „tapasztalati kutatás” (művészi/irodalmi kísérletezés) tendenciája körül forog, mely az elméletek rend-
szerbe foglalását és az írás átgondolt, tudatos formáit jelentheti egy adott történelmi és kulturális időszakban.

Az 1987. április 9–11. között Leccében tartott konferencián ellenben igazi programszerű javaslatokat 
foglaltak írásba, amelyeket A leccei tézisek néven ismerünk (kidolgozásukban sok szerző vett részt, töb-
bek között a „régi 63-as csoport” néhány író tagja, mint Alfredo Giuliani, Francesco Leonetti, Edoardo 
Sanguineti, Filippo Bettini, Roberto Di Marco, Romano Luperini, Mario Lunetta, és néhány fiatalabb alkotó, 
mint Pietro Cataldi, Tommaso Ottonieri és Umberto Lacatena). Az új irodalmi tendenciáknak része volt 
az allegória használata a szimbólum helyett, egy kiszámíthatatlan, materiális (jellegű) nyelv használata, 
az irodalomnak mint „értéknek” és „intézménynek” elutasítása; valós politikai kép és kritika, támadás 
a kor légüres tere ellen az analízis és a kritika fegyvereivel. A nyelvészek egyetértenek az individualizmus 
elutasításában, valamint az önéletrajzi műfaj, a túlcsorduló érzelmek, a „kibúvót kereső” (eszképista) és 
„miszticista” elemek elhagyásában, szembeállítva mindezzel a materialista írás aspektusait: a „válasz-
tások diszkriminálását” (discriminazione delle scelte), a „szöveg anyagiságát”, és az irodalmi mű nyelvi, 
pragmatikus és megismerő funkciója által közvetített politikumot.

stravolto il vecio intra ed esce como bimbo  
o tinège schianta limbo del metrò de schege e 
spira d’in su l’occhio la chiassosa forescenza de 
lumi e de scudi logi vedi como sono rinchiusi  
i vetri como il tempo rifugga la sustanza e la 
bruta forza grandiosa avanza
col bianco il ceco scanza e svaga un altro sbotta 
sine riso ca rispondo ugualo ca non c’ho voglia 
ca lo schifo nero ripete col tristo faccio il celo 
limacciosa donna e ‘mpecorita scende la scala 
en sua spesa manco sente effluvio de mela fan-
nosa e presta s’arritira […]3

3 Biagio CE POL L A RO , Metro Metrò Scribeide, Piero Manni, Lecce, 1993.

A szájpadláson kiejtett szavak
vér és szintaxis ízt hagynak
a vénák fanyar ellágyulása
mocsári dolgok dühödt megérzése
belefojtva a hangba és adatba
javíthatatlanul nem meghatározó ha kövek
és denevérek ha szegény majmok 
és virágocskák ha macskák és kutyák ha élő kakukkok
énekelnek értelmetlen fonémákat
az angyalok neme és a sűrű rámutató
eme tömegnek mely besűrűsödik és hallja
az egyetlen semmit s úgy osztja be hogy elég legyen
mára és holnapra is sűrű 
és átlátszó érzelmek és én meg hallgatom
az évezredet és a hős bestiákat 
az utolsó látóhatáron zsinóron sántikálni
marad csak nekem a lélegzet még 
az utolsó a lehetséges csattanás 
nincs vers a testben ami megmenthetné 
a fonémát a hepatitisztől vagy a májat 
megóvni a pleonazmustól az óráját 
amitől viszhangzik ez az összejátszás.

az összezavart öreg kimegy és bejön mint gyerek 
a tinédzser összeroppan a metró és szilánkká válik 
és kileheli a szemén keresztül a zajos foszforesz-
káló fényt és látod hogy vannak bezárva az üve-
gek hogy az idő viszolyog a lényegtől és a hatal-
mas nyers erő előretör
a fehérrel a vak elkerül és mulattat egy másik ne-
vetésben tör ki hogy ugyanúgy válaszolok hogy 
nincs kedvem az undorító feketeség szomorú arc-
cal ismétli az ég latyakos nő és birkává válva jön le 
a lépcsőn magába fordulva és nem érzi az alma 
szagát sem és gyorsan hazamegy […]
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tért a gyakorlathoz, a szöveg lingvisztikus megtapasztalásához, a dialektikához, melyben az események 
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a szerzők inkább egy kapcsolati háló létrehozására törekszenek. Mivel ez a stílus újszerű, kerüli a kon-
venciókat, így a szerzőknek folyamatos önkritikára van szükségük.

Ezt a Lello Voce Rorschach pszeudo-szonettek című művéből vett példa találóan mutatja meg:
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un aspro intenerirsi delle vene 
un ràbido sentore di cose in padùle 
affogate nel suono e nel dato 
irrimediabilmente indecisivo se sassi 
e vipistrelli se scìmie poréne 
e sciuette se iatti e hàni se vive cucùle 
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il millennio e le bbestie pprode 
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di che risuona quest’immondo pateracchio.2

1981-ben, nagyjából egy időben az Olaszország különböző részein megszülető fórumokkal, három alapvető 
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2 Lello VOC E , Pseudosonetti Rorschach, http://www.italian-poetry.org/lello-voce/?cn-reloaded=1.

A rózsa neve című regényével jól körülírható/megérthető posztmodern irodalmi jelenség. Ezek az új 
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3 Biagio CE POL L A RO , Metro Metrò Scribeide, Piero Manni, Lecce, 1993.
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Edoardo Sanguineti 1987 decemberében összefoglalta A leccei téziseket az Alfabetában, kiemelve a fo-
gyasztói kultúra elleni irodalmi tiltakozás fontos szerepét, vagyis hogy az irodalmárok ellenzik a látvá-
nyos és tömegkultúra neobarbár és posztmodern fordulatát.

1989-ben, a vita tetőfokára hág, és megalapítják a Gruppo 93-at (93-as Csoport, 1989–1993), mely  
a Gruppo 63 6-osának megfordításával/elforgatásával akarta jelezni a hatvanas évek „régi” avantgárd 
szerzői és az új generációs szerzők közötti kapcsolatot. Ezek közül kiemelkednek elsősorban a KB 
(Kryptopterus Bicirrhis) és Baldus csoportok, köztük az aktivista Lello Voce, Biagio Cepollaro és Mariano 
Bàino. Az új költői tendenciák alkotásai összegyűjtésre kerülnek a Terza Ondata (Harmadik hullám) 
című antológiában, amit Filippo Bettini és Roberto Di Marco 1993-ban ad ki, azzal a szándékkal, hogy 
térképet rajzoljanak az irodalmi kísérletezés különböző formáiról, melyek egyre inkább elterjedtek  
a kor fiatal szerzői között.

A 93-as Csoport különböző tapasztalatok rétegződésének eredményeként születik a nyolcvanas évek-
ben. Az avantgárd szerzők/aktivisták 1989-ben kötöttek egy megállapodást azzal a szándékkal, hogy majd 
1993-ban feloszlanak. A csoport különböző régiókból származó szerzőket tömörített, akik már együttmű-
ködtek közös projektekben különböző irodalmi folyóiratoknál. Ebben az időszakban a valóság (realista/
narratív) és az avantgárd irodalom vitafórumainak világa változatos: az egyik legfontosabb a Baldus folyó-
irat körül forgott, amit Mariano Bàino, Biagio Cepollaro és Lello Voce szerzők alapítottak 1990 szeptem-
berében, de a szerkesztőség már 1989 óta aktív volt, és a folyóirat rendszeresen megjelent hat éven át.

Világosan megjelenik az individualizmussal, az önéletrajziassággal, az Én szakralitásával és a misz-
ticizmussal való szembenállás, hogy elkerüljék a szó- és verselésmód- (metrika-) kultusz történelmen 
áthidaló idealizmusát. Ezt kell szembeállítani a nyelvezet anyagiságával minden formában, az írás tör-
ténelmi hűségének és jelentésének érdekében, melyek kölcsönösen hatnak egymásra a szóbeliséggel:

Chiuso il tuo chiuso dentro un cassonetto 
Conchiglia inconchigliata col suo mollo 
Fra la calda immondizia in un brodetto 
Sapido di primordi finché il collo 
Ancora umano troppo umano non 
Lo scannano spirali in giro lento 
Di un vecchio camion nella notte con 
Tritarifiuti d’ordinanza – il vento 
Folate fredde in mezzo allo sfasciume 
Fa volteggiare un po’ di cartastraccia 
Fra le baracche sul greto del fiume 
Il vento – a due spazzini il cuore agghiaccia 
Con l’urlo che dà in fondo all’infernale 
Compattatrice – un urlo d’animale.4

4 Mariano BÀI NO , Sonetto del clochard e della spazzatura = UŐ ., Camera iperbarica, Tam Tam, 1983; http://www.

casadellapoesia.org/poeti/baino-mariano/sonetto-del-clochard-e-della-spazzatura/poesie.

Ahogy kihallatszik Mariano Bàino A hajléktalan és a szemét szonettje című művéből, a szerző keserűsége 
„kirobban” az általa leírt világból, és megmutatja a benne rejlő feszültségeket. Vagyis ez nem elidegene-
dés többé, hanem az élet teljes megélése, integrálva az új kulturális és társadalmi környezetet. Az említett 
költők/szerzők hisznek a szavak erejében, hogy azok képesek az új valóságot kifejezni, hogy elérik és 
meg tudják idézni azt. Lello Voce szerint „A költészet ez az éles fájdalom az őrlőfogban”. Vagyis az iro-
dalmon kívüli kontextus eggyé válik az irodalommal:

è questa lingua incapace di raccogliere 
in una le freguglie di senso d’edificare 
una frase formicaio per comprendere 
tutte le relazioni tra nome e azione 
l’ossessione di dire il dolore di capire 
se sia vita il nome per l’interiezione 
nostra piantata qui tra essere e svanire.
Ma perché tutto avvenga e sia vero 
perché il pubblico e il poeta non siano 
più poli muti d’un circuito tutto nero 
occorre che fuori di qui essi agiscano 
o altrimenti tacere tutti rinunciare e 
seguir l’esempio delle bestie che altère 
per iniziare a parlare aspettano che 
anche la realtà faccia il proprio dovere.5

A 93-as Csoport első találkozójának (1990. február 3–4., Milánó) felvezető hozzászólásában a Biagio Cepol-
laro által kiemelt költészeti aspektusok közt ott találjuk a dialektusok használatát annak érdekében, hogy 
ak tuális képet kaphassunk a valóságról. Ezenkívűl érdekes, hogy ennek a mozgalomnak meghatá rozott 
célja volt az 1993-as feloszlás, továbbá a tudatosan meghatározott időtartam és a kísérletben való korlá-
tozott részvétel. A végesség-érzet vonatkozik a nyelvi-ideológiai tevékenységekre is: továbblépnek a kapi-
talizmus elleni anarchikus támadásoknál, és inkább a kritikus megközelítést támogatják, amely ironikusan 
ábrázolja a média és a tömegkommunikáció világát. Felhagynak a kizárólagos marxista hivatkozásokkal 
a szabad elméleti referenciaszövegek kedvéért, lecserélve a marxista műveket Marshall McLuhannek és 
Lucien Goldmann-nak a technika, technológia és társadalom közötti összefüggésekről írt analíziseire. 
Következésképpen a szemantikus dimenziót, ami még elsődlegesen dominálta a 63-as Csoportot, alap-
vetően felváltja a pragmatikus-performatív dimenzió, mely kifejezésre juttatja azt a változékony formát, 
melyben kísérletezéssel és az alapelvek új funkcióival, műfajaival, költőiségével találkozhatunk.

Az irodalmárok belülről akarták leleplezni (megérteni) a jelent, megélve és hangsúlyozva minden 
jellemzőjét. Olyan költészetre törekedtek, amely nem keres menedéket egy másik, eszmei valóságban 

5 Lello VOC E , Pseudosonetti Rorschach = Farfalle da combattimento, Bompiani, Milano, 1999.

Fiókba zárt zárkád 
Áztatóvizével bekagylózott kagyló 
Egy levecskében a meleg szemét közt 
Ősi ízű míg a nyak 
Még emberi nagyon emberi míg el nem 
Vágják a torkát lassú forgású spirálok 
Egy öreg teherautóé az éjszakában 
A szolgálati szemétdaráló – a szél 
Hideg széllökések a romhalmaz közepén 
Megröptet egy kis papírhulladékot 
A bódék közt a folyóparton 
A szél – két utcaseprőnek megfagy a szíve 
Az ordítással amit kiad a mélyéből a pokoli 
Hulladéktömörítő – egy állati üvöltést.

Ez a nyelv mely képtelen összegyűjteni
Egybe építőleg az értelemmorzsákat 
Egy hangyaboly-mondat hogy megértsünk 
minden kapcsolatot név és cselekvés között 
a fájdalom kimondásának rögeszméje 
megértése annak hogy a név jelképezi-e az életet
a miénk ideültetve létezés és eltűnés közé.
De hogy mindez megtörténjen és igaz legyen 
hogy a közönség és a költő többé ne legyenek 
néma pólusok egy fekete áramkörben 
szükséges hogy kint ők cselekedjenek 
vagy különben hallgassanak mind adják fel és 
kövessék a barmok példáját amik túl fennhéjázóak 
hogy beszélni kezdjenek várják hogy 
a valóság is megtegye a maga kötelességét.
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perché il pubblico e il poeta non siano 
più poli muti d’un circuito tutto nero 
occorre che fuori di qui essi agiscano 
o altrimenti tacere tutti rinunciare e 
seguir l’esempio delle bestie che altère 
per iniziare a parlare aspettano che 
anche la realtà faccia il proprio dovere.5

A 93-as Csoport első találkozójának (1990. február 3–4., Milánó) felvezető hozzászólásában a Biagio Cepol-
laro által kiemelt költészeti aspektusok közt ott találjuk a dialektusok használatát annak érdekében, hogy 
ak tuális képet kaphassunk a valóságról. Ezenkívűl érdekes, hogy ennek a mozgalomnak meghatá rozott 
célja volt az 1993-as feloszlás, továbbá a tudatosan meghatározott időtartam és a kísérletben való korlá-
tozott részvétel. A végesség-érzet vonatkozik a nyelvi-ideológiai tevékenységekre is: továbblépnek a kapi-
talizmus elleni anarchikus támadásoknál, és inkább a kritikus megközelítést támogatják, amely ironikusan 
ábrázolja a média és a tömegkommunikáció világát. Felhagynak a kizárólagos marxista hivatkozásokkal 
a szabad elméleti referenciaszövegek kedvéért, lecserélve a marxista műveket Marshall McLuhannek és 
Lucien Goldmann-nak a technika, technológia és társadalom közötti összefüggésekről írt analíziseire. 
Következésképpen a szemantikus dimenziót, ami még elsődlegesen dominálta a 63-as Csoportot, alap-
vetően felváltja a pragmatikus-performatív dimenzió, mely kifejezésre juttatja azt a változékony formát, 
melyben kísérletezéssel és az alapelvek új funkcióival, műfajaival, költőiségével találkozhatunk.

Az irodalmárok belülről akarták leleplezni (megérteni) a jelent, megélve és hangsúlyozva minden 
jellemzőjét. Olyan költészetre törekedtek, amely nem keres menedéket egy másik, eszmei valóságban 

5 Lello VOC E , Pseudosonetti Rorschach = Farfalle da combattimento, Bompiani, Milano, 1999.

Fiókba zárt zárkád 
Áztatóvizével bekagylózott kagyló 
Egy levecskében a meleg szemét közt 
Ősi ízű míg a nyak 
Még emberi nagyon emberi míg el nem 
Vágják a torkát lassú forgású spirálok 
Egy öreg teherautóé az éjszakában 
A szolgálati szemétdaráló – a szél 
Hideg széllökések a romhalmaz közepén 
Megröptet egy kis papírhulladékot 
A bódék közt a folyóparton 
A szél – két utcaseprőnek megfagy a szíve 
Az ordítással amit kiad a mélyéből a pokoli 
Hulladéktömörítő – egy állati üvöltést.

Ez a nyelv mely képtelen összegyűjteni
Egybe építőleg az értelemmorzsákat 
Egy hangyaboly-mondat hogy megértsünk 
minden kapcsolatot név és cselekvés között 
a fájdalom kimondásának rögeszméje 
megértése annak hogy a név jelképezi-e az életet
a miénk ideültetve létezés és eltűnés közé.
De hogy mindez megtörténjen és igaz legyen 
hogy a közönség és a költő többé ne legyenek 
néma pólusok egy fekete áramkörben 
szükséges hogy kint ők cselekedjenek 
vagy különben hallgassanak mind adják fel és 
kövessék a barmok példáját amik túl fennhéjázóak 
hogy beszélni kezdjenek várják hogy 
a valóság is megtegye a maga kötelességét.
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mindentől távol. Azt akarták, hogy a műfajok és a beszédmódok összevegyüljenek, a szövegek tartalmaz-
zanak dialektális elemeket is, melyek a tényleges olasz nyelvi valóságot jelenítik meg. Mindez szükséges 
az erről a valóságról alkotott realisztikus képhez, annak ellenére, hogy az kiszámíthatatlan és szétforgá-
csolt; a részleteknek forradalmi potenciáljuk lehetne, ha saját kontextusukból kiemelve új jelentéskons-
tellációkba illesztenék őket.

Lezárásként megállapíthatjuk, hogy a 93-as Csoportot és általában az egész Harmadik hullámnak ne-
vezett jelenséget úgy határozhatnánk meg, mint tapasztalatok együttesét, mint törekvést az írás fogalmá-
nak megújítására. Olyan kísérleti költészet ez, amit mozgalomként értelmezhetünk, és melyen keresztül 
az avantgárd fogalma túllép a szűk politikai és ideológiai jelentéstartalmon.

(A verseket fordította: Sütő Noémi Réka)
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