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POEZJA U źRóDEŁ RyTMU

(Joanna Dembińska-Pawelec, „Poezja jest sztuką rytmu”. O świadomości rytmu w pol-
skiej poezji dwudziestego wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak),  

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, ss. 470).

WOJCIECH LIGęZA*

W obszernej, świetnie udokumentowanej, uwzględniającej rozmaite konteksty książce „Poe-
zja jest sztuką rytmu”. O świadomości rytmu w poezji polskiej dwudziestego wieku (Miłosz – Rym-
kiewicz – Barańczak) Joanna Dembińska-Pawelec przybliża zjawisko ważne dla rozumienia nowo-
czesnej sztuki słowa. Zwrócić należy uwagę na panoramiczność ujęcia, a także wielość powiązań 
konkretnych realizacji poetyckich – z myślą teoretyczną dotyczącą istoty oraz postaci rytmu. Tak 
dokładnie jeszcze nie przyglądano się wskazanej problematyce. Książka Dembińskiej-Pawelec ot-
wiera nowe perspektywy badawcze, choć (oczywiście) pamiętać należy o poprzedniej ambitnej 
próbie, w pewnym tylko zakresie lokującej się w polu poszukiwań badaczki, czyli pracy Adama 
dziadka Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata (1999).

W pierwszej części rozważań Joanny Dembińskiej-Pawelec zamysł monograficzny staje się 
od razu widoczny, bowiem otrzymujemy, pomimo rozmiarów książki, w miarę zwięzły przegląd 
nowoczesnej refleksji o rytmie w filozofii, psychologii, literaturze, muzyce, malarstwie. Natomiast 
część druga, w której autorka skupia się na problematyce rytmu powiązanej z głównymi zało-
żeniami myślowymi, preferencjami tematycznymi i kształtowaniem form wypowiedzi poetyckiej 
w twórczości Czesława Miłosza, Jarosława Marka Rymkiewicza i Stanisława Barańczaka, pomy-
ślana została inaczej, bowiem ważną rolę odgrywa tu interpretacja utworów poetyckich, autoko-
mentarzy, esejów wybitnych polskich twórców XX wieku tak prowadzona, by ujawniły się rozmai- 
te i zmienne funkcje rytmu, by komplikacja zjawiska nie uległa uproszczeniu. Słowem, myślenie 
o rytmie, albo świadomość rytmu w narracji naukowej Dembińskiej-Pawelec odsłania się w całej 
wielorakości i głębi. Rekonstrukcje dziejów pojęcia rytmu w nowoczesnej myśli i praktyce twór-
czej skonfrontowane zostają tutaj z dociekaniami o roli rytmu w stosowanych poetykach. 

Badaczka przedstawia najdawniejsze ujęcia fenomenu rytmu (u Arystoksenosa z Tarentu, 
w tradycji pitagorejskiej, w pismach Platona), pisze o greckich korzeniach tego pojęcia, a także 
przytacza definicje trudnego do uchwycenia w formuły słowne rytmu pojmowanego jako fakt fizjo-
logiczny, psychologiczny, filozoficzny (egzystencjalny) oraz estetyczny. W rozbudowanym wstępie 
precyzyjnie zakreślony zostaje horyzont poznawczy: od rozpoznań świadomości rytmu właściwej 
starożytnym myślicielom, pragnących uchwycić związki regularnych cyklów życia i poruszeń Du-
szy oraz zależności rytmu w sztukach z wielkim kosmicznym porządkiem, badaczka przechodzi 
do modernistycznych, dwudziestowiecznych koncepcji rytmu. I tak, odbiorca zapoznaje się z istotą 
i rodzajami rytmu (odróżnianego od „metrum”), przejściami między „rytmem życia” a rytmem 
sztuki, przemiennością psychologiczno-fizjologicznego rytmu z rytmem aktów twórczych, z onto-
logicznym, estetycznym, muzykologicznym, wersologicznym pojmowaniem tej powtarzalnej mia-
ry czasu i formy artystycznej. W tej książce ciekawy, różnorodny, oryginalnie sproblematyzowany 
materiał badawczy starannie został ułożony w sekwencje tematyczne. 

Obszerny rozdział omawianej książki Rytm w modernizmie odczytywać należy jako studium 
o różnych rodzajach sztuk – w zależności od tworzywa i potrzeb artystycznych, rozmaicie rozu-
miejących nazwaną w tytule kategorię. Przełom w świadomości pojmowania rytmu autorka uka-
zuje na przykładzie dzieł europejskich i polskich. Tworzy się zatem szerokie spectrum stanowisk, 
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sceptycznych wobec wartości poznawczych pojęcia i aprobujących, czyli takich, które sytuują rytm 
w centrum ludzkiego doświadczenia rzeczywistości. Nie sposób wyliczyć kompletu możliwych 
odniesień oraz zastosowań opisywanej kategorii, ale dla orientacji w tym labiryncie warto wskazać 
kilka przypadków. Z wywodów Joanny Dembińskiej-Pawelec wynika, że rytm to m.in. wewnętrz-
na właściwość języka, instrument budujący semantykę wiersza, regulator przeżycia lirycznego, 
„mowa podświadomości”, Bergsonowska metafizyczna reguła trwania, wykładnik aktu tworzenia 
i porozumienia między artystą a odbiorcą. I jeszcze: inkarnacja boskiej mocy sprawczej, a także, 
jak naucza Nietzsche, środek dotarcia do natury człowieka i pierwotnych sił twórczych, które rea-
lizują się w żywiołowym tańcu – dionizyjskim transie. 

W rozważaniach o europejskim modernizmie autorka pracy „Poezja jest sztuką rytmu” opi-
suje kluczowe momenty przewartościowania pojęcia rytmu w twórczości Baudelaire’a, Rimbauda, 
Mallarmégo, Valéry’ego, Eliota. W „nieśpiewnej muzyczności” tych wielkich artystów słowa, jak 
również w ogólniejszych procesach przemiany dyskursów literackich następuje rozbrat muzyki 
i poezji, a jednocześnie załamuje się romantyczna i poromantyczna wizja syntezy sztuk. Dem-
bińska-Pawelec w każdej z tych artystycznych i myślowych rozwiązań problem rytmu rzutuje na 
płaszczyznę szerszą, ukazując istotne związki elementów powtarzalnych, które są zwykle kom-
promisem pomiędzy przymusem formy a wolnością twórcy, nie pomija też udziału rytmu w wer-
syfikacji, rytm wiąże z poetyką, obrazami świata, filozoficznymi postawami, metafizycznymi eks-
ploracjami. Ujmując rzecz w pewnym uproszczeniu, powiemy, iż odbiorca otrzymuje w tej partii 
rozważań przegląd twórczych poszukiwań, które mogą być nazwane semantyką rytmu. Zapoznaje 
się z uwagami o symbolistycznej tajemniczości, dialogu poezji z absolutem, „nowej harmonii” 
opartej na rytmie zmiennym, „magnetycznej sile instrumentacji” jednoczącej czy scalającej sek-
wencje obrazów oraz muzycznej inspiracji w zakresie kształtowania rytmu pojmowanego jako wy-
znacznik poezji. W przypadku omawianych poetów (ojców i prawodawców nowoczesnej poezji) 
mocno zarysowane zostają analogie muzyką oraz odniesienia do sztuki dźwięku. 

Zapewne przypomnienie, iż problematyka muzyczności w dziełach literackich zajmuje eks-
ponowane miejsce w pracach Joanny Dembińskiej-Pawelec, okaże się pożyteczne. W poprzedniej 
książce zatytułowanej Villanella. Od Anonima do Barańczaka (2006), badaczka zajmuje się poetyką 
gatunku, uważnie naświetlając reguły skodyfikowanej (skonwencjonalizowanej) formy, nakreśla jej 
historię, ale najważniejszą kwestią jest „modernizacja” villanelli w wieku XX, szczególnie w kręgu 
poezji anglosaskiej. Wyznaczniki formalne villanelli – według autorki – odsłaniają swoiste paradoksy 
skostnienia oraz inwencji, wyrafinowania i prostoty, przewidywalności i niespodzianki. Dembińska-
Pawelec wskazuje na muzyczne pochodzenie gatunku, jednakże główny nacisk kładzie na literac- 
ką ewolucję formy, która zyskała wiele postaci, a w wieku XX – w miejsce wyrażania idyllicznych 
tematów – stała się narzędziem przekazu refleksji egzystencjalnych oraz metafizycznych.

Bogaty materiał egzemplifikacyjny pozwala czytelnikowi zapoznać się z propozycjami poe-
tów, którzy powierzają villanelli nowe zadania artystyczne i filozoficzne, odmienne od pomy-
słów dawnych mistrzów. Różnorodność rozwiązań, czyli kontynuacje oraz znaczące innowacje 
ustabilizowanych norm poetyckich (wyznaczników villanelli), ukazane zostają na przykładzie 
utworów Joyce’a, Pounda, Empsona, Audena, Dylana Thomasa, Theodora Roethke, Elizabeth 
Bishop, Discha, natomiast modernizacje jeszcze bardziej radykalne – loose-line form oraz free 
form – prezentują odczytywane przez autorkę wiersze Laglanda, Merilla, Marylin Hacker, Rachel 
Hadas, Sorrentino, Roota, Denise Levertov. Zagadnienie rytmu ma w tych rozważaniach znacze-
nie podstawowe. 

Wypadnie jednak powrócić do rozprawy „Poezja jest sztuką rytmu” oraz koncepcji, które zro-
dziły się nad Wisłą. Według Joanny Dembińskiej-Pawelec modernistyczny przełom w Polsce cha-
rakteryzowało wzmożone zainteresowanie problematyką rytmu oraz biegunowo usytuowana teoria 
i praktyka poetycka, z jednej bowiem strony wskazywać należy niemetryczny rytm, który bywa 
składnikiem układu rozkwitania (jak u Peipera), bądź elementem sytuacji lirycznej i szczególną 
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logiką następstwa obrazów (jak u Przybosia), z drugiej – dwie różne – w wersji Leśmiana i w wersji 
skamandryckiej – ważne realizacje poezji rytmu regularnego, oparte na odmiennych przesłankach 
filozoficznych i estetycznych. Wskażmy dwa „epizody badawcze”, które w tej książce wzbogaca-
ją główny nurt refleksji: przedstawienie fizjologiczno-metrycznego systemu Stanisława Mleczki 
– z pracy Serce a heksametr… (z roku 1901) oraz opis „cielesnej rytmiki ducha” w warszawskim 
Teatrze Artystycznym Bolesława Leśmiana i Kazimierza Wroczyńskiego. Tą problematyką, dodaj-
my, zajęła się Katarzyna Fazan w książce Projekty intymnego teatru śmierci. Wyspiański, Leśmian, 
Kantor (2009), pisząc m.in. o „teatrze u źródeł rytmu”.

Rozległość spojrzenia, ale też dokładność argumentacji niekiedy zwracają się przeciwko ba-
daczce, która powstrzymuje się od selekcji tekstów cytowanych i narusza proporcje między przywo-
ływaniem cudzych sądów a własnym komentarzem. Można nieraz odnieść wrażenie, że obcujemy 
z antologią tekstów. Natomiast w przeglądach „nauki o rytmie” w różnych sztukach zabrakło uwag 
o architekturze, jak zwykło się mówić za Goethem, o „zakrzepłej muzyce”, chociaż w wywodach 
o Przybosiu i awangardzie krakowskiej autorka incydentalnie wspomina o rytmie w architekturze 
i do tej kwestii powraca w kilku przypisach. Jednak, jak sądzę, architektoniczne uwikłania poezji 
potraktowane zostały zbyt marginalnie. 

Lista lektur i analizowanych utworów literackich jest obszerna, co świadczy o znakomitej 
orientacji Joanny Dembińskiej-Pawelec w kierunkach dwudziestowiecznej literatury i nurtach 
myśli filozoficznej, a zatem dodawanie uzupełnień mogłoby się wydać zbędnym pedantyzmem, 
a jednak, ryzykując taki zarzut, chciałbym upomnieć się o akmeistów i Osipa Mandelsztama. Autor 
Tristiów tak pisał o rytmie: „Wiersz żyje obrazem wewnętrznym, owym muzycznym modelem 
formy, który poprzedza napisany utwór. Nie ma jeszcze ani jednego słowa, a wiersz już brzmi. 
To brzmi wewnętrzny obraz wychwycony przez słuch poety. […] Bo teraz wszystko jest jakby 
glosolalią” (Słowo i kultura, 1921). Jak zaświadcza Nadieżda Mandelsztam, w procesie twórczym 
Osipa Mandelsztama najważniejszą rolę odgrywał rytm rozumiany jako konieczność artystyczna 
– dopiero wtórnie wypełniany materią słowną. Dodałbym jeszcze inne uzupełnienie. Ze względu 
na oddziaływanie tej książki i jej sporą niegdyś popularność, przynajmniej w przypisie powinna się 
znaleźć wzmianka o Rytmie życia (1972) Antoniego Kępińskiego, który w szkicu tytułowym roz-
waża relacje między rytmem fizjologicznym a rytmem psychologicznym w doświadczeniu starości. 
Może jeszcze odosobniona (pojedyncza) uwaga o kompozycji okaże się przydatna. Otóż lepiej 
by się stało, gdyby przedstawienie niemuzycznego wariantu liryki modernistycznej w wydaniu 
Różewicza, które badaczka przeciwstawia koncepcji Leśmianowskiej, zostało wyodrębnione jako 
osobna część wywodu, zaznaczona w spisie treści. 

Druga część książki „Poezja jest sztuką rytmu” złożona została z rozdziałów poświęconych 
kolejno poezji Czesława Miłosza, Jarosława Marka Rymkiewicza oraz Stanisława Barańczaka, i te 
właśnie partie zasadniczo wpływają na jej wysoki poziom merytoryczny. Prowadzone refleksje 
o rozmaitych postaciach rytmu wspiera kunszt interpretacji pozwalający w konkretach tekstowych 
ukazać specyfikę i dokonać wyboru wybitnych poetów polskich XX wieku – w tym właśnie aspek-
cie. Często autorka wyprowadza uogólnienia z uważnej lektury pojedynczych wierszy: na przykład 
Czesława Miłosza Ksiądz Ch., po latach, Jarosława Marka Rymkiewicza Wiersze Daniela Nabo-
rowskiego…, Stanisława Barańczaka Kontrapunkt. 

W rozdziale o twórczości Miłosza pole literaturoznawczej obserwacji nie zawęża się do poe-
zji, ponieważ autorka ze znawstwem sięga do eseistyki polskiego Noblisty (ze Świadectwa poezji 
zaczerpnięty został cytat-tytuł omawianej książki „Poezja jest sztuką rytmu”). W rozważaniach 
o wierszach Miłosza trafne są rozpoznania warunkującego ludzkie życie rytmu natury, ontologii 
poetyckiej ruchu i trwania, procesu tworzenia poddanego „rytmicznej władzy dajmoniona”, poszu-
kiwań sacrum, podwójności podmiotu i epifanijnej „poezji nawiedzeń”, technik inkantacyjnych, 
symboliki krwi (tutaj odsłaniają się związki z przemyśleniami Williama Blake’a i Oscara Miłosza) 
oraz rytmu powrotnego stworzenia – ważnej dla Miłosza, wielokrotnie opisywanej przez znawców 
przedmiotu, idei apokastasis.
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Natomiast w rozdziale o twórczości poetyckiej Jarosława Marka Rymkiewicza świetnie wypad-
ły rozważania o apofatycznym pojmowaniu transcendencji, życiu ludzkim (ziemskim bytowaniu) 
jako domenie ciemności i nadziei, poetyce onirycznej i jej związkach z doktryną neoklasycyzmu, 
o śmierci, obcowaniu zmarłych i Zbawieniu, rytmie powtórzeń w „idiomie konwencjonalnym”
oraz tradycji baroku i ważnego dialogu z romantyzmem i ze Słowackim „genezyjskim”. Odczyta-
nia liryki konfrontowane są z programotwórczymi wypowiedziami Rymkiewicza w zbiorze Czym
jest klasycyzm – oraz wywiadach. Na osobną uwagę zasługują przekonujące interpretacje wierszy
o muzyce autora tomu Zachód słońca w Milanówku.

W odczytaniach twórczości poetyckiej Stanisława Barańczaka, w której pojęcie rytmu ma 
funkcję dominującą, na plan pierwszy wybija się skomplikowany układ powiązań między rytmem 
natury, ograniczonym w czasie życiem ludzkim, trwaniem w porządku kultury oraz (nie dowiedzio-
ną, przeczuwalną) obecnością Boga. Jak w poprzednich przypadkach całość kosmicznego istnienia 
odpowiada u Barańczaka mikroskali pulsowania krwi w ciele ludzkim. W sferze poetyki, według 
wywodu badaczki, pitagorejska tradycja postrzegania ładu wszechświata zaznacza się w odmie-
nionej postaci w kształtach rytmicznych nowoczesnego wiersza. W utworach Stanisława Barań-
czaka istotny jest namysł nad znaczeniem niesemantycznej mowy dźwięków, miejscem muzyki 
w doświadczeniu egzystencjalnym i estetycznym, ale też warto zwrócić uwagę na liryczne sprawo-
zdania z aktów percepcyjnych. Kompozycji muzycznej miałaby odpowiadać harmonia świata, jed-
nakże w odczytywanych wierszach przekonanie o transcendentnych odniesieniach muzyki zostaje 
obwarowane ironią. Autorka trafnie opisuje Barańczakowe dwoiste nastawienie wobec ocalającej 
roli poezji i muzyki, gdyż afirmacja spotyka się tu zwykle z nieufnością. 

W książce „Poezja jest sztuką rytmu”, w której zmysł syntezy spotyka się z talentem interpre-
tacyjnym, Joanna Dembińska-Pawelec nie tylko daje przegląd definicji, porządkuje przydatne kate-
gorie, nakreśla historie myślenia o rytmie w literaturze i – pośrednio – w innych sztukach, przybliża 
sposoby ujmowania tego zjawiska w literaturoznawstwie, ale również, co istotniejsze, stara się skon-
struować na tyle, na ile to możliwe, całościowy, pozbawiony uproszczeń obraz „świadomości rytmu” 
w najważniejszych nurtach poetyckich po przełomie modernistycznym i w praktyce twórczej poszcze-
gólnych wybitnych artystów słowa. Zgodnie z przyjętymi założeniami perspektywa poetologiczna zo-
staje przekroczona. Jak pisze Joanna Pawelec-Dembińska: „Indywidualnie przejawiająca się poetycka 
świadomość rytmu wydaje się interesującą kategorią przewodnią, która wychodząc od poetyki tekstu, 
prowadzi interpretacje w stronę zagadnień estetycznych, egzystencjalnych i metafizycznych”.


