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Dla uproszczenia zapisu znak
oznaczający zwarcie krtaniowe (hamza)
został pominięty w nagłosie transkrybowanych wyrazów.
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nad samogłoską oznacza długość
sylaba krótka
sylaba długa
sylaba ponaddługa
sylaba długa akcentowana
sylaba krótka akcentowana
sylaba obojętna
możliwość zastąpienia dwu sylab krótkich jedną długą lub jedną krótką

WPROWADZENIE
Wcześniejsze opracowania autora1 poruszały zagadnienia rytmiki klasycz
nego wiersza arabskiego2. Określały inwentarz funkcjonujących w nim kon
stant wersyfikacyjnych, charakterystycznych tendencji rytmicznych i wyko
rzystywanych środków rytmizacji doraźnej. Prezentowały też oryginalne kon
cepcje średniowiecznej wersologii arabskiej.
Obecna publikacja stanowi kontynuację i dopełnienie tamtych badań.
Przedstawia rozwój arabskiego wiersza w procesie odchodzenia od trady
cyjnych, rygorystycznych schematów wersyfikacyjnych. Proces, o którym
mowa, zapoczątkowany jeszcze w średniowieczu, aż do końca XIX w. za
owocował niemal wyłącznie rozwojem strofiki, która w morzu monorymicznych utworów stychicznych stanowiła tylko niewielki odsetek. Na jej temat
napisano wiele w ciągu ostatnich kilku stuleci, począwszy od dzieł najdaw
niejszych autorów, jak Ibn Sana’ al-Mulk (1155-1211), Şafı ad-Dîn al-Hillî
(1276-1349), Ibn Huğğa al-Hamawî (1374-1433)- czy też Ibn al-Murahhal
(1207-1300)3.
1 P. Siwiec, Rytm staroarabskiej kasydy, Kraków, 2005; idem, Rhythmical Structure of the
Classical Arabie Verse, „Romano-Arabica. New Series” (Universitatea dim Bucuresti) 2011, No.
8-11, (Islamic Space. Linguistic and Cultural Diversity); idem, Zarys poetyki klasycznego wiersza
arabskiego, Kraków 2008.
2 To znaczy, wiersza komponowanego w języku literackim zgodnie z regułami wersyfikacyjnymi ustalonymi jeszcze w okresie przedmuzułmańskim, a usystematyzowanymi w VIII w. przez
uczonego z Basry Al-Halfla Ibn Ahmada al-FarâhTdiego (zm. 791).
3 Zob. Ibn Sana’ al-Mulk, Dar af-tiraz fi camal al-muwaśśahat, red. i oprać, ćawda ar-RikâbT, DimaSq 1949; Şafı ad-DTn al-HillT Al-cÂfil al-hâli wa-al-murahhaş al-ğâli, oprać.
Husayn Naşşâr, Al-Qâhira 1981; ibn Huğğa al-Hamawî, Bulûğ al-amal fifann az-zağal,
red. Ri<Jâ Muhsin al-QuraySi, DimaSq 1974; ibn al-Murahhal, Mâlik İbn cAbd ar-Rahmân, Risâlatân faridatân ficarûd ad-dübayt, oprac. Hilâl NâğT, ,,A1-Mawrid”, 1974, t.
3, nr 4, s. 159-164. Z czasów nam bliższych na uwagę zasługują publikacje: M. Hartmann,
Das arabische Strophengedicht. I. Das Muwaśśah, Weimar 1897; Muştafâ cIwa<J al-Karim,
Fann at-tawśih, Bayriit 1974; S. M. Stern, Hispano-Arabic strophicpoetry, red. L. P. Harvey,
Oxford 1974.
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Znaczące przemiany nastąpiły w pierwszej połowie XX w. Dzięki otwie
raniu się elit arabskich na kulturę i literaturę Zachodu młode pokolenie litera
tów z Lewantu, znad Nilu lub znad Eufratu i Tygrysu mogło szerzej zapoznać
się z twórczością m.in takich poetów jak Walt Whitman (1819-1892), Charles
Baudelaire (1821-1867), Paul Verlaine (1844-1896), Arthur Rimbaud (1854-1891) czy T. S. Elliot (1888-1965). Miało to niebagatelny wpływ na dalszy
rozwój wiersza arabskiego. Stanowiło silną inspirację do poszukiwania no
wych rozwiązań wersyfikacyjnych i podejmowania prób eksperymentowania
z formą. Szczególną rolę odegrali przedstawiciele arabskiej emigracji w Sta
nach Zjednoczonych, jak: Amin ar-Rïhânï (1876-1940), óubran Halli ćubran
(1883-1931), Tlyâ Abü Mâdï (1989-1957) i Nasïb cAnda (1887-1946), oraz
w Ameryce Południowej, jak Ilyâs Farhât (1893-1976) czy Fawzï al-Maclüf
(1899-1930). W Egipcie ruch odnowicielski skupiony wokół grup poetyckich
Ad-Dïwân i Apollo pozostawał pod silnym wpływem romantyzmu angielskie
go i francuskiego. W programowym sprzeciwie wobec odradzających się ten
dencji zachowawczych propagowano ideę organicznej jedności wiersza oraz
wzywano do odrzucenia archaicznego stylu i skostniałych form. Łamy nowo
powołanego do życia miesięcznika „Apollo” stały się platformą prezentacji
coraz śmielszych prób poetyckich, a także forum krytyki literackiej.
Prawdziwy przełom przyniósł jednak końcowy okres lat czterdziestych
XX w. Stało się to za sprawą poetów irackich, którzy zaczęli publikować
wiersze naruszające powszechnie obowiązującą do tej pory zasadę ekwiwa
lencji wersowej, otwierając tym samym drogę wierszowi nienumerycznemu.
Awangarda ta, którą tworzyli Nâzik al-Malâ’ika (1923-2007), Badr Śakir
as-Sayyab (1926-1964), cAbd al-Wahhâb al-Bayâtî (1926-1999) i Buland al-Haydarï ( 1929-1996), zapoczątkowała nowy prąd w poezji arabskiej określo
ny później mianem „ruchu wolnego wiersza” (harakat aś-śicr al-hurr). Propa
gowany przez nich typ wiersza o różnym stopniu nieregulamości znajdował
szybko zwolenników, by w końcu zdominować współczesną poezję arabską.
Istotny udział w jego upowszechnianiu miały czasopisma literackie na czele
z libańskimi ŚiLr (Poezja) i Al-Âdâb (Literatura).
Historię współczesnej poezji arabskiej przedstawiła najpełniej Salma
Khadra Jayyusi. Jej niemal dziewięćsetstronicowe Trends and Movements in
Modern Arabic Poetry4, obejmujące okres od tzw. odrodzenia arabskiego po
4 S. Kh. Jayyusi, Trends and Movements in Modern Arabic Poetry, London 1977 (wersja arab
ska: Salmâ al-Hadrâ’ al-ûayyüsî, Al-Ittigâhât wa-al-harakàtfiaś-śicr al-carabîal-mucâfir,
tłum. cAbd al-Wâhid Lu’lu’a, Bayrût 2007). Zob. też: M. M. Badawi, A critical introduction to
modem Arabie poetry, London-New York-Melbourne 1976; cIzz ad-Dïn Ismâcïl, Aś-śicr al-‘arabï al-mucâ$ir qaçtâyâ-hu wa-zawâhiru-hu al-fanniyya wa-al-ma‘nawiyya, Al-Qâhira [b.d.w.];
(jâlî ŚukrT, Śicru-na al-hadït ilâ ayn?, Bayrüt 1991.
8

lata siedemdziesiąte XX w., nie ogranicza się tylko do aspektu historyczno
literackiego. Zawiera też spory ładunek autorskiej analizy i krytyki literackiej,
w tym także rozważania dotyczące zagadnień wersyfikacyjnych.
Ciekawe spojrzenie na historię najnowszej poezji arabskiej prezentuje
w swojej książce Bahtan can aś-śicr (W poszukiwaniu poezji) poeta egipski
Rifcat Salam5, przedstawiciel pokolenia twórców, których debiut przypadł
na lata siedemdziesiąte XX w. Pisze w konwencji przypominającej styl fe
lietonisty, jakby z perspektywy ówczesnego poety buntownika, poświęca
jąc najwięcej miejsca wierszowi nienumerycznemu sensu stricto, którego
ekspansja nabierała w tamtych czasach rozpędu6.
Spośród licznych publikacji poruszających problematykę wersyfika
cji we współczesnej poezji arabskiej wymienić należy przede wszystkim
Qadaya aś-śicr al-mucasir (Zagadnienia współczesnej poezji), dzieło poet
ki Nazik al-MaliPika, prekursorki i pierwszej teoretyk arabskiego „wiersza
wolnego”7. Autorka sformułowała w nim swego rodzaju wytyczne nowej
wersyfikacji, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem jako niczym
nieusprawiedliwiona, arbitralna próba nakładania ograniczeń, sprzeczna
z ideą wolnego wiersza8. Z późniejszych prac na uwagę zasługują Al-cArud
al-gadid - awzan aś-śicr al-hurr wa-qawafi-hi (Nowa wersyfikacja - me
tryka wiersza wolnego i jego rymy) Mahmuda cAlego as-Sammana czy też
Al-cArud al-carabi wa-muhawalat at-tatawwur wa-at-tagdidfi-hi (Wersyfi
kacja arabska - próby rozwoju i odnowy) Fawziego Sacda cIsa9.
Pojawienie się wiersza nieregularnego, a później stricte nienumerycznego stanowiło poważne wyzwanie dla arabskiej wersologii, której wyraźnie
normatywny profil pozostawał praktycznie niezmienny od kilkunastu stuleci.
Spetryfikowany aparat pojęciowy nie radził sobie z precyzyjnym opisem no
wych form wierszowych. Ciągle też pokutowało przywiązanie do klasycznej
metryki i wynikające z tego przekonanie, że istotą wierszowości jest ekwiwa
lencja rytmiczna. Kryterium różnorako definiowanego rytmu odgrywa do tej
pory pierwszorzędną rolę w arabskim dyskursie na temat różnicy pomiędzy
’ Rif'at Saläm, Bahtan can aś-śicr, Al-Qähira 2010.
’ W terminologii arabskiej ten typ wiersza nosi nazwę qaşîdat an-natr (dosł. poemat prozą).
1 W rzeczywistości nieregularnego wiersza stopowego.
* Z ostrą krytyką propozycji Nazik al-Malä’iki wystąpił Muhammad an-Nuwayhî w swojej
csiążce pt. Qadtyat aś-śicr al-ğadîd (Al-Qähira 1964).
’ Mahmud cAli as-Sammän, Al-‘Arû(l al-ğadîd awzan aś-śicr al-hurr wa-qawäfl-hi, AlQähira 1983; Fawzt Sacd cIsâ, Al-cArûd al-carabî wa-muhäwalät at-tatawwur wa-at-tağdıd
t-hi, Al-Iskandariyya 1998. Zob. też: Ahmad Bazzün, Qaşîdat an-natr al- arabiyya (al-îtar
m-nazarî), Bayrut [b.d.w.] oraz Yûsuf Hämid öäbir, Qadäyä al-ibdäc fl qasidat an-natr,
Dimaäq [b.d.w.]; Ahmad cAbd al-Muctî Hiğâzî, Qaşîdat an-natr aw al-qaşîda al-harsä’,
Dubayy 2008; Idwär al-Harrät, Śi‘r al-hadätafiMişr. Diräsät wa-ta^vTlät, Al-Qähira 1999.
9

prozą a wierszem. W emocjonalnie zabarwionych nieraz polemikach i spo
rach przewijają się często określenia „muzyka poezji” lub „muzyka wiersza”,
poezja zaś utożsamiana jest zazwyczaj z wierszem.
Celem, jaki przyświecał niniejszemu opracowaniu, było prześledzenie
ewolucji wiersza arabskiego pod kątem stopnia wykorzystania elementów
paradygmatu wierszowego, począwszy od średniowiecznej stychiki po po
ezję czasów najnowszych. Ważne zaplecze teoretyczne dla tych dociekań
stanowił bogaty dorobek polskiej wersologii, w tym zwłaszcza prace Adama
Kulawika. To właśnie jego rozumienie wiersza jako „sposobu prozodyjnej
segmentacji tekstu za pomocą arbitralnie użytych pauz”10 leży u podstaw pre
zentowanych tu analiz i rozważań.

10 A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1994, s. 154.
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OD KASYDY DO STROFIKI
Klasyczna wersyfikacja arabska, ugruntowana w przekazie ustnym na
długo przed początkiem ery islamskiej, a później ostatecznie skodyfikowana przez Ahmada Ibn HalTla al-Farahldiego, przez wiele stuleci wy
znaczała standard twórczości poetyckiej Arabów. Rygorystyczny system
miar wersowych obwarowany ścisłymi regułami monorymiczność klauzul
stanowił „filar poezji” (ar. camud aś-śicr)". Składały się nań następujące
wzorce metryczne:

at-tawil:
—^3: /
~
—w—
al-madid:
~
al-baslt: 373^*— / 3^— /
—
al-wafir:
/ ^—33— / —
al-kamil: 373—/ 33—/ 373—^—
al-hazag:
—33
ar-ragaz:
— / 3u„— / 33^—
ar-ramal:
~
~ / 3^—~
as-sarF:
— / 33^— / ~~—
al-munsarih:
/ 33^—
al-hafTf:
~ / 3—/ 3<^—3
al-mudaric:
3
al-muqtadab: 33—
al-mugtatt:
al-mutaqarib:
~
3 /
al-mutadarik:
/ 3^—*
11 Termin upowszechniony przez uczonego z Basry Al-Hasana Ibn Biśra al-Amidiego (zm. 981),
obejmujący ponadto takie cechy, jak: dźwięczne i wymowne słowo, jasność języka, gładkość
stylu, trafność porównań i piękno metafor, zob. Al-AmidT, Al-Muwazana bayn sir Abi Tammam
wa-Al-Buhturi,x&\. Ahmad $aqar, t. 1,A1-Qahira 1992, s. 12, 18. Zob. też Mustafa cAbd ar-Rahman, Fian-naqdal-adabial-qadtm cindal-cArab, Al-Qahira 1998, s. 145-164.
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Każdy z tych wzorców zbudowany jest z jednej lub kombinacji dwu
spośród inwentarza dziesięciu stóp:
,
^3—5 —</—z;—Z kolei każda stopa składa się
z niezmiennego elementu mocnego, konstytutywnego, o budowie jambicznej
(w—) lub trocheicznej (—'-)12, oraz jednego lub dwóch zmiennych elementów
słabych, komplementarnych
lub —//^)13, które mogą występować
przed lub po segmencie mocnym albo też po obu jego stronach. Zakończenia
wersów mogą być katalektyczne, natomiast segmenty komplementarne stóp
mogą ulegać stłumieniu polegającemu na zastąpieniu długiej sylaby krótką
lub ściągnięciu dwóch krótkich sylab w jedną długą.
Wers może być zbudowany z ośmiu, sześciu, czterech, trzech lub (wy
jątkowo rzadko) dwu takich stóp. Wersy o parzystej liczbie stóp są metrycz
nie dwudzielne, czyli składają się z dwóch hemistychów (ar. śatr lub misrac)
symetrycznych pod względem porządku stóp14. Przedział dwudzielności
zbiega się przeważnie z końcem ostatniego wyrazu pierwszego hemistychu.
Często jednak zdarzają się wersy bezśredniówkowe, choć i wówczas dwudzielność metryczna jest zwyczajowo zaznaczana w ten sposób, że wyraz
wypadający na granicy hemistychów zapisywany jest częściowo w jednej,
a częściowo w drugiej połowie wersu15.
Granicę wersu sygnalizuje rym, który stanowi drugą po metrum kon
stantę w klasycznym wierszu arabskim, przy czym jest to obligatoryjnie
monorym, bez względu na to, z jak dużej liczby wersów składa się wiersz.
Nieodłącznym komponentem monorymicznych zakończeń wersowych,
jak w swoich wcześniejszych publikacjach wykazał piszący te słowa, jest
ustabilizowany akcent wyrazowy. W związku z tym da się wyróżnić trzy
typy klauzul rymowo-akcentowych: paroksytoniczne (najczęstsze), proparoksytoniczne oraz najrzadziej występujące oksytoniczne. Bardzo często,
jeśli nie przeważnie, o postaci akcentowej klauzul przesądza sam wzorzec
metryczny, a ściślej struktura iloczasowo-sylabiczna ostatniej stopy. W po
zostałych jednak przypadkach pozycja akcentu zależy od rozpiętości rymu
jącego się wyrazu oraz iloczasu sylaby przedostatniej. W wyrazach dwuzgłoskowych akcent padnie zawsze na sylabę początkową. W dłuższych
formach wyrazowych akcentowana będzie sylaba przedostatnia pod wa
12 Tzw. watid.
13 Tzw. sabab.
14 W dobie piśmiennictwa przyjęła się konwencja polegająca na specjalnym zaznaczaniu tej
dwudzielności; albo poprzez zapisywanie hemistychów w pewnym odstępie od siebie, albo też
za pomocą umieszczanego pomiędzy nimi, niekiedy ozdobnego punktora.
15 Na temat klasycznej wersyfikacji arabskiej zob. P. Siwiec, Rytm..., oraz tego samego autora
Zarys poetyki...
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runkiem, że jest długa (z natury lub z pozycji), a jeśli nie, wówczas akcent
spocznie na zgłosce trzeciej od końca niezależnie od jej iloczasu2
1617
.
18
Stychika tworzona według tych norm zdecydowanie dominowała aż do
połowy XX w. Dość wcześnie jednak pojawiły się próby zerwania ze sztyw
ną formą wierszową narzuconą przez klasyczny system wersyfikacyjny.
Wiązały się one w pierwszym rzędzie z odchodzeniem od monorymiczności. Początkowo zabiegi takie polegały na urozmaicaniu monotonii ryt
micznej kasyd poprzez stosowanie rymów wewnętrznych dla podkreślenia
istniejących podziałów metrycznych w hemistychach lub na wprowadzeniu
członowania rytmicznego idącego w poprzek struktury metrycznej. Spoty
kać je można już w najdawniejszej poezji arabskiej, jak np.:

1)

wiqafu-ha darimun wa-garyu-ha gadimun
wa-lahmu-ha ziyamun wa-l-batnu maqbubu
wa-l-yadu sabihatun wa-r-riglu daribatun
wa-l-caynu qadihatun wa-l-matnu malhubu
wa-l-maAt munhamirun wa-ś-śaddu munhadirun
wa-l-qu$bu mudtamirun wa-l-lawnu girbibu

2)

abT 1-hadimati atin bi-l-cazlmati mitlafu-l-karimati la niksun wa-la wani

hamT l-haqTqati bassalu l-wadiqati mictaqu l-waslqati galdun gayru tunyani

——/^^~
——/——/—
——~—/
^-/—

tallacu marqabatin mannacu maglaqatin
wanadu maśrabatin qattacu aqrani

—
—/—

śahhadu andiyatin hammalu alwiyatin
qattacu awdiyatin sirhanu qTcani

—
—/—

16 P. Siwiec, Rytm..., s. 94-99.
17 Imru’ al-Qays, Diwan Imri3 al-Qays, Bayrut 1983, s. 76.
18 Al-Hansa3, Diwan al-Hansa\Bayrut 1983, s. 136-137.
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Oba powyższe fragmenty pochodzą z wierszy skomponowanych w opar
ciu o katalektyczną odmianę19 ośmiostopowego metrum al-basit, które zbu
dowane jest na bazie powtarzalności dwustopowej sekwencji ~~1~.
W cytacie pierwszym każdy wers wypełniają cztery analogiczne składniowo
zdania nominalne, których granice pokrywają się z granicami dwustopowych
odcinków wzorca metrycznego, tworząc tok dierezowy. Pierwsze trzy zdania
połączone są rymem (w każdym wersie innym) różniącym się od klauzu
lowego: darimun / gadimun / ziyamun, sábihatun / dáribatun / qádihatun,
munhamirun / munhadirun / mudtamirun. Harmonijny rozkład zestrojów ak
centowych (w każdym zdaniu po dwa) dodatkowo wzmacnia ten podział.
W drugim przykładzie sytuacja taka ma miejsce w wersach 3 i 4, natomiast
w wersach 1 i 2 granice zakończeń rymowych (-imati oraz -iqati) wypadają
zawsze w środku stopy
Powstały w ten sposób tok cezurowy przesłania
kontur rytmiczny wyznaczony przez wzorzec wersowy.
Zabiegi takie, choć w oczywisty sposób burzące monotonię rytmiczną
klasycznego wiersza arabskiego, miały pierwotnie charakter wyłącznie środ
ków rytmizacji doraźnej w ramach obowiązującego systemu weryfikacyjne
go. Dopiero na przełomie ósmego i dziewiątego stulecia, w oparciu o różni
cowanie rymu, rozpoczął się rozwój w kierunku wiersza stroficznego, łamią
cy absolutny dotychczas monopol monorymicznej stychiki. Sprzyjała temu
z pewnością atmosfera towarzysząca ówczesnej fali modernizmu w poezji
arabskiej, która przejawiała się ucieczką od zużytych tematów o beduińskiej
proweniencji, od archaicznego języka i skostniałych konwencji literackich
oraz poszukiwaniem nowych form i środków wyrazu. Wpływ na to rnusiał
mieć również fakt częstego wykorzystywania formy wierszowej w twórczo
ści o charakterze dydaktycznym. W obszernych dziełach wierszowanych,
liczących niejednokrotnie kilkaset i więcej wersów, utrzymanie tego same
go rymu było praktycznie niewykonalne bez naruszania zasad dobrego stylu
trudnymi do uniknięcia powtórzeniami. Zaczęto więc stosować formę dystychu (ar. muzdawig) o rymach parzystych. W niemal dwustu dwuwierszach
Ibn cAbd Rabbihi (860-940) zawarł teorię wersyfikacyjną Al-Farahidiego20,
a Ibn Malik (1204-1274) ponad tysiącem dystychów spisał zasady arabskiej
gramatyki21. Spośród utworów poetów przełomu VIII i IX w. najbardziej
19 W tym wypadku skrócenie stopy końcowej o jedną sylabę (-w- > -c) - tzw. maqtuc. Szcze
gółowo na temat metrum al-basit zob. P. Siwiec, Zarys poetyki..., s. 32.
20 Ibn cAbd Rabbihi, Al-cIqd al-Farid, red. cAbd al-Magid at-TarhinT, t. 6, Bayrut 1983,
s. 276-288.
21 Ibn Malik al-AndalusT, Alfiyyat Ibn Malikfi an-nahw wa-af-farfal-musammat al-Hulasa,
red. Sulayman bin cAbd al-cAzTz bin cAbd Allah al-cUyunT, Maktabat Dar al-Minhag
li-an—Naśr wa-at-Tawzic, Ar-Riyad [b.d.w.].
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znana jest tzw. „Księga przysłów” (Dat al-amtal) autorstwa Abu al-cAtahiyi
(748-828), która według Al-Isfahaniego (897-967) składać się miała z czte
rech tysięcy dwuwierszy2223
. Oto jej początkowy fragment:

hasbu-ka mimma tabtagT-hi l-qutu
ma aktara l-quta li-man yamutu

al-faqru fi-ma gawaza 1-kafafa
mani ttaqa Llaha raga wa-hafa
in kana la yugnT-ka ma yakfi-ka
fa-kullu ma fi 1-aręli la yugni-ka
inna l-qalila bi-l-qalTli yakturu
inna s-ęafa3a bi-l-qada la-yakduru
hiya l-maqadlru fa-lum-nl aw fa-dar
in kuntu ahta3tu fa-ma ahta l-qadar
ma ntafaca 1-mariu bi-mitli caqli-hi

——■
/
- /
- - /
- /
---- —/'-'—'w'

——<✓—/—
— — ! — *»/</—/S> — —
—

wa-hayru duhri l-marii husnu ficli-hi

Tego typu utwory napisane dystychem w metrum ar-ragaz spotkać moż
na także w twórczości innych poetów zaliczanych do prądu modernistyczne
go VIII-IX w. Dwa z nich znalazły się w zbiorze Ibn al-Muctazza (861-908);
pierwszy utrzymany jest w tonie bachicznym i składa się ze 119 dwuwierszy,
drugi, którego fragment poniżej, to poemat na cześć kalifa abbasydzkiego
Al-Muctadida (ok. 860-902) składający się z 418 dwuwierszy:
L3. .31 j

LlLulIj

ir-l »-*11 li \kll

22 Abu al-Farag Al-I$fahani, AI-AganT, t. 4, Al-Qahira 1950, s. 36. Zachowała się tylko nie
wielka część; Karam al-BustanT zebrał prawie 50 dystychów (Abu al-cAtahiya, Diwan Abi
al-cAtahiya, red. Karam al-BustanT, Bayrut 1986, 493-496), zaś Śukri Faysal 320 (Abu al-cAtahiya, Aścaru-hu wa-ahbaru-hu, red. Śukri Fayęal, Dimaśq 1965, s. 444-465).
23 Abu al-cAtahiya, op. cit., s. 493.
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bi-smi 1-Ilâhi 1-Maliki r-Rahmâni
di l-cizzi wa-l-qudrati wa-s-sultâni
al-hamdu li-Llâhi calâ âlâ’i-hi
ahmadu-hu wa-l-hamdu min nacmâ3i-hi
abdaca halqan lam yakun fa-kânâ
wa-azhara 1-huğğata wa-l-bayânâ
wa-ğacala 1-hâtima li-n-nubuwwah
Ahmada <jâ 5-5afacati l-marjuwwah
aş-şâdiqa l-muhadçjaba 1-mutahharâ
şalla calay-hi rabbu-nâ fa-aktarâ
mada wa-abqâ li-banî l-cAbbasi
mTrâta mülkin tâbiti 1-asâsi

Oba cytowane wyżej utwory skomponowane zostały w oparciu o metrum
ar-ragaz24
25. Postać graficzna tekstu arabskiego, nieodbiegająca od zapisu stychiki, nie powinna mylić. To najprawdopodobniej efekt bardzo mocno za
korzenionej konwencji nakazującej traktować oba rymujące się trzystopowe
odcinki jako dwa hemistychy. Powodem jest analogia do odmiany wersowej
zwanej musarrac oznaczającej wers kasydy (najczęściej pierwszy), w któ
rym zgodności brzmieniowej średniówki i klauzuli towarzyszy zgodność me
tryczna stóp zamykających hemistychy.
Interesującym przypadkiem jest kasyda astrologiczna przytaczana m.in.
przez Yaquta (1179-1229)26 i As-$afadiego (1297-1363)27, a przypisywana
pierwszemu muzułmańskiemu astronomowi Al-Fazariemu (zm. 796). Zacho
wał się z niej tylko mały fragment, choć wedle przekazów miała wypełniać
aż dziesięć tomów:

iaII

1*1 ...f.1

Iac.j1

1 *1.1*.

I*U

...Ii

24 Ibn al-Muctazz, Diwan Ibn al-Muctazz, red. Karam al-BustänT, Bayrüt [b.d.w.], s. 481.
25 Oparte na powtarzalności stopy www-, uważane za najbardziej zbliżone do rytmu prozy.
26 Yäqüt al-HamawT, Mucğam al-udabâ1 irsädal-arıb ilâ macrifat al-acUb, red. Ihsan cAbbâs,
cz. 5, Bayrüt 1993, s. 2295.
27 Şalâh ad-DTn Halil Ibn Aybak aş-Şafadı, Al-lVâfi bi-al-wafayât, red. Ahmad al-Arnâ’üt, Turki Muştafâ, cz. 2, Bayrüt 2000, s. 251.
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(jT l-fa<jli wa-l-magdi 1-kabiri 1-akrami
al-wahidi 1-fardi 1-gawadi l-muncimi

- /
- /
- /

al-haliqi s-sabci l-cula tibaqa
wa-ś-śamsu yaglu dawm-ha l-agsaqa
wa-l-badru yamla nuru-hu l-afaqa

- /
- / • - /
- / • - /

al-hamdu li-l-Lahi l-caliyyi l-3aczami

—

al-falaku d-da3iru fi 1-masiri

/—
—/—
——

li-aczami 1-hutbi mina 1-umuri
yasTru fi bahrin mina 1-buhuri

-- O

—'■/ — /'w' — </ —/ —\aS\Z
——/—/— — — /— —

fi-hi n-nugumu kullu-ha cawamilu
min-ha muqTmun dahru-hu wa-za°ilu
fa-talicun min-ha wa-min-ha afilu

Utwór ten, skomponowany na bazie metrum ar-ragaz, składa się z trzywersowych strof o układzie rymów: aaa bbb itd. Mimo to jednak określony
został przez Yaquta i in. jako muzdawig, czyli wiersz o budowie dystychowej.
W dziele Yaquta znalazły się też dwa pochodzące z drugiej połowy X w.
przykłady strofy czterowersowej o układzie rymów aaaa bbbb itd., które rów
nież zakwalifikowane zostały jako muzdawiga i w ślad za tym zapisane w kon
wencji dystychu:
1)
■j

_SI j

29jkill ^3

al-hubbu bahrun zahiru
rakibu-hu muhatiru

28 Ibidem. Yaqut przytacza tylko dwa początkowe trzywiersze.
29 Yaqut al-Hamawi, op. cit., cz. 3, s. 1151-1152 - wiersz Al-Husayna Ibn Muhammada an-Nahwiego (zm. ok. 1002). Yaqut cytuje 9 zwrotek, zaznaczając, że utwór jest znacznie dłuższy.
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ğunüdu-hu 1-mahâğiru
wa-1-hadaqu s-sawähiru

rakibtu-hu calä garar
wa-hatarin calä hatar
fi wädihin yahkï 1-qamar
wa-käna hatf-T fi n-nazar

—s./ —
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min câSiqin nâ’in hawâ-hu dânî
nätiqi damcin şâmiti 1-lisâni
mucaddabin bi-ş-şaddi wa-l-hiğrâni
mütaqi qalbin mutlaqi 1-ğutmâni
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min gayri danbin kasabat yadâ-hu
gayra hawä namat bi-hi caynâ-hu

äawqan ilä ru’yati man aśqa-hu
ka’annamä cafa-hu man adnâ-hu

Pojawiły się też wiersze stroficzne z rymem okalającym powtarzającym
się w zakończeniu ostatniego wersu każdej zwrotki jak np. w przytoczonym
przez Al-Haririego (1054-1122) utworze przypisywanym poecie Abu Ishaq
al-Albîn (zm. 1067):

wayha-ki ya nafsu hrişı
calä rtiyâdi 1-muhlişi

'••'—s»'—/----

30 Ibidem, cz. 6, s. 2693-2697 - wiersz Mudrika Ibn CA1T aś-Śaybaniego (zm. ok. 1000). W ca
łości składa się z 50 strof.
31 Sarh âmât Al-Harirt li-Abt !-cAbbäs Ahmad Ibn cAbd al-Mu'min al-Qayst as-Surayśl, red.
Muhammad Abü al-Fadl Ibrâhîm, t. 1, Bayrüt 1992, s. 369.
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wa-tawK wa-ahlięT
wa-stami0! n-nuęha wa-'T
wa-'tabiri bi-man mada
mina l-quruni wa-nqa«ja
wa-hśay mufagata l-qa<ja
wa-haęjiri an tuhdal
wa-ntahigi subla 1-huda
wa-ddakiri waśka r-rada
wa-anna matwa-ki gada
fi qa'ri lahdi balqaci

Tego typu wierszom nadano nazwę musammat przez porównanie do na
szyjnika, w którym na kilka nitek nanizane zostały w pewnych odstępach od
siebie na przemian perły i pojedyncze szlachetne kamienie3233
.
34
Termin rubacTyya, oznaczający dokładnie tetrastych, stosowany był
pierwotnie w odniesieniu do czterowiersza perskiego zwanego dubayt lub
dubayfp, którego rozkwit przypadł na X i XI w. i który dość szybko za
domowił się nad Eufratem i Tygrysem, rozprzestrzeniając się także w in
nych częściach ówczesnego świata arabskiego. Nadmienia już o nim IsmacTl
Ibn Hammad al-ćawhari (zm. ok. 1002) w swoim leksykonie As-$ihah.
Przy okazji wyjaśniania znaczenia słowa matna stwierdza: „Mówi się, że
to jest to, co po persku nazywa się diibayti, a jest to śpiew” (Yuqal hiya
allati tusamma bi-al-farisiyya dubaytl wa-huwa al-ginaJ)iĄ. Czterowiersz
ten charakteryzował się układem rymów aaba lub aaaa (z przewagą tego
pierwszego) oraz specyficzną, niespotykaną w arabskiej wersyfikacji konfi
guracją sylab w wersie: ——373 lub ——^35, która
prozodyjnie odpowiadała znanej muzułmańskiej eksklamacji: la hawla wa-la
ąuwwata Ula bi-Llah. Pomimo tak obcej metrycznie konstrukcji cieszył się ro
snącym zainteresowaniem zarówno wśród twórców, jak i odbiorców arabskiej
sztuki rymotwórczej, osiągając największą popularność w XIII i XIV w.
Przez długi czas szukano skutecznego sposobu opisania jego schema
tu prozodyjnego w oparciu o klasyczną arabską wersologię. Ostatecznie
32 Ibn Raśiq, Al-cUmda fi mahasin aś-śicr wa-adabi-hi wa-naqdi-hi, red. Muhammad Muhi
ad-DTn 'Abd al-Hamid, t. 1, Bayrut 1981, s. 180.
33 Perskie dii (dwa) + arabskie bayt (wers) w znaczeniu pary wersów, z których każdy składa się
z dwu wyodrębnionych metrycznie hemistychów.
34 Isma'il Ibn Hammad al-ćawhari, A$-$ihdh tag al-luga wa-sihah al-carabiyya, red.
Ahmad cAbd al-ćafur 'Attar, t. 6, Bayrut 1990, s. 2294 (tłum, fragmentu własne). Można
zatem wysnuć wniosek, że forma dubayti stosowana była chętnie w utworach przeznaczonych
do wykonania śpiewnego.
35 L. P. Elwell-Sutton, Thefundations ofPersian prosody and metrics, „Iran” 1975,t. 13,s. 75-97.
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upowszechniła się propozycja zaprezentowana przez Ibn al-Murahhala,
wyodrębniająca czterostopowy wzorzec metryczny dubayt o porządku:
——/^^—36 z uwzględnieniem wariancji stóp związanej
z możliwością wystąpienia kataleksy (yilla) oraz stłumienia niektórych
sylab (zihajy. Podejście Ibn al-Murahhala, wzorem Al-Farahidiego, na
cechowane było normatywnie. Postawił on sobie za cel przystosowanie
dubaytu do wymogów prozodii arabskiej oraz ustalenie reguł, które po
winny być przestrzegane przez poetów uprawiających ten typ wiersza.
Stąd też odrzucał na przykład możliwość zastępowania drugiej stopy wer
su wariantami
~ lub
------ jako rozwiązanie obce i systemowo
niezgodne z arabską wersyfikacją. Praktykę taką, mimo iż była niemal
nagminnie stosowana przez poetów, uważał za błąd w sztuce i piętnował
jako przejaw ulegania wpływom perskim36
3839
37
. Poniżej dwa reprezentatywne
fragmenty strofiki dubayt - w obu widoczna jest swobodna altemacja dru
giej stopy wersu:
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hädä 1-qamaru r-räkibu fi markabi-hi
qad faqa miläha l-ca§ri fi man§ibi-hi
wa-l-husnu yudallu min-hu id namdahu-hu
bi-l-husni wa-lakin namdahu 1-husna bi-hi
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36 Według arabskiej symboliki metrycznej: falun mutajailun fa ülun fadlun.
37 Ibn al-Murahhal, Malik Ibn cAbd ar-Rahmän, Risälatän faridatän fi carüd ad-dübayt,
red. Hilal NägT, „Al-Mawrid” 1974, t. 3, nr4, s. 159-164.
38 Ibidem, s. 161, 164.
39 Ibidem, s. 171.
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yâ man ğacala 1-habıba bi-t-taqnbi
ka-l-badri laqad halatta fî t-tartTbi
lâ tunsib-hu ilâ sanâ 1-badri wa-qul
mâ aśbaha nüra 1-badri bi-l-mahbübi
wâ
wâ
wâ
wâ

qillata şabr-T yâ katıra 1-malali
katrata hawf-T yâ katıra l-wağali
śiddata wağd-ı yâ çla^Tfa l-muqali
ducfa quwâ-ya yâ qawiyya 1-hiyali

■ — /---- /—
——/---- /—
---- /—---- /—
---- /------ /----- /—^

---- ------------ /

—/—------ /---- -------------

Nazwa dubayt, konotująca w pierwszym rzędzie typ wiersza o swoistym
wzorcu metrycznym, stała się synonimem tetrastychu i stosowana była wy
miennie z określeniem rubaci. Tymczasem, jak zauważa cUmar Halluf, gdyby
nie charakterystyczne metrum, dubayt nikogo by specjalnie nie interesował4041
.
Tym bardziej że równolegle do niego powstawały wiersze o strofie tetrastychicznej komponowane w oparciu o tradycyjne arabskie metra. Z czasem
błędnie zaczęto nazywać czterowierszami (rubacT) także dwuwersowe utwo
ry lub fragmenty utworów o rozkładzie rymów w hemistychach analogicz
nym jak w pierwszych dwu linijkach klasycznej arabskiej kasydy (aaba*).
Z tego powodu początków strofiki próbowano dopatrywać się nawet w twór
czości poetów okresu przedmuzułmańskiego.
Eksperymentowanie z rymem w zakończeniach hemistychów sprawiło,
że miejsce podstawowej jednostki wierszowej (bayt) zajął dotychczasowy
półwers (śatr). Uwolniony zaś z więzów bezwzględnej monorymiczności
wiersz arabski otworzył się szybko na bogactwo strofiki. Obok dystychów,
tercetów, tetrastychów dużą popularnością cieszyła się strofa pięciowersowa
(ar. muhammas), zwłaszcza odmiana z rymem okalającym, określana mia
nem musammat. Jako przykład takiej formy wierszowej może służyć frag
ment długiego, złożonego z ponad 30 zwrotek panegiryku poety Tamima Ibn
al-Mucizza li-Din Allah al-Fatimiego (948-985) na cześć kalifa fatymidzkiego Nizara al-cAzTza bi-Llah:

40 cUmar Halluf, Al-Bahr ad-dubayti (ad-dubayt), dirasa carudiyya ta^iliyyagadida, Ar-Riyad
1997, s. 11.’
41 Konwencjonalnie oba hemistychy monorymicznej kasydy rymowały się (tzw. tasri'~).
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damu l-cuśśaqi matlulu
wa-daynu $-sabbi mamtulu
wa-sayfu 1-lahzi maslulu
wa-mubdi 1-hubbi macdulu
wa-in lam yuęgi li-l-la^im

ida lam yazhari 1-hubbu
wa-lam yanhatiki $-ęabbu
wa-yuf§i sirra-hu l-qalbu
fa-gumlatu ma ddaca kidbu
fa-buh ya-ayyuha 1-katim
wa-ahwara sahiri t-tarfi
yaffiqu gamica l-wa$fi
malThu d-dalli wa-z-zarfi
ganat alhazu-hu hatf-i
fa-man yucdT cala zalim
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W wierszu tym, skomponowanym w oparciu o metrum al-wafir^, wszyst
kie zwrotki spina powtarzający się jak refren w co piątym wersie paroksytoniczny rym na -aCim, gdzie C oznacza altemującą spółgłoskę44.
Pięciowersowy musammat dał początek osobnemu gatunkowi poetyckie
mu zwanemu tahmis, który rozwinął się w XIII w. i polegał na komponowa
niu wierszy stroficznych na bazie cytatów z innych utworów wierszowanych.
Bardzo dobrze ilustruje to musammat §afT ad-DIn al-Hilliego (1276-1349):

¿M
La-11x2

42 TamTm Ibn al-Mucizz li-Din Allah al-Fatimt, Diwan Tamlm lbn al-Mucizz li-Din Allah
al-Fatimi, Al-Qahira 1957, s. 368-374.
43 Choć zdecydowanie przeważa tu stopa - ------typowa dla metrum al-hazag, to występowanie
formy w-ww- w niektórych partiach utworu przemawia definitywnie na rzecz wzorca al-wafir.
44 W terminologii arabskiej rym taki określany jest mianem qafiya mieassasa.
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kana z-zamanu bi-luqya-kum yumanni-na
wa-haditu d-dahri bi-t-tafriqi yatni-na
fa-cindama $adaqat fi-kum amanT-na
aęlha t-tanan badllan min tadflnT-nB
wa-naba can (Ibi Iuqy3-n3 tagafl-n3

—^—/^-/—^—/—

~ /
—/—
- /
- /

hilna z-zamana bi-luqya-kum yusamihu-na
likay tuzana bi-dikra-kum mada’ihu-na
fa-cindama samahat fT-kum qara’ihu-na
bintum wa-binnfl fa-mS btallat gaw3nihu-n3
5awqan ilay-kum wa-13 gaffat ma3aql-na

lam yurdi-na an daca bi-l-bayni ta’iru-na
śaqqu 1-guyubi wa-ma Suqqat mara’iru-na
ya ga3ibT-na wa-maAva-hum sara’iru-na
takadu hlna tunagT-kum ęlamaMru-na
yaqęlT calay-n3 l-as3 law la ta3assay-n3

Jest to fragment elegii na okoliczność śmierci Abu al-Fida3 (1273-1331) historyka, geografa i zarazem sułtana miasta Hama w Syrii. $afi ad-DIn al-HillT
wykorzystał w niej w sensie dosłownym, jako zakończenia strof, wybrane wer
sy napisanej w metrum al-basit^1 kasydy miłosnej poety andaluzyjskiego Ibn
Zayduna (1003-1071)45
47, wyrażającej ból i smutek rozstania. Wersom zapoży
46
czonym od Ibn Zayduna podporządkowana została też metrycznie cała elegia.
Najbardziej wyrafinowaną formą strofiki w klasycznej arabszczyźnie stał
się muwaśsah, który około X w. powstał w Andaluzji, a później dotarł rów
nież na wschód arabsko-muzułmańskiego imperium. Choć trudno o bezpo
średnie dowody, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż gatu
45 $afi ad-DIn al-Hilli, Diwan $ąfiad-Din al-Hilli, red. Karam al-Bustanl [b.d.w.], s. 359-360.
46 Zbudowane na bazie powtarzalności dwustopowej cząstki:
47 Ibn Zaydun, Diwan Ibn Zaydun, red. i oprać. Kamil Kllani, cAbd ar-Rahman Hallfa,
Al-Qahira 1932, s. 4-8. Wersy zaczerpnięte z kasydy Ibn Zayduna zaznaczone zostały tu krojem
pogrubionym.
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nek ten był naturalnym rozwinięciem musammatu. Wystarczy przyjrzeć się
następującemu przykładowi:
¿Jku
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ilay-ya bi-ka’si-ka l-ashâ ilay-yâ
wa-lâ tabhal bi-casğadi-hâ calay-yâ
mucattaqatun tudâru calâ n-nadâmâ
ka’anna calâ tarâ’ibi-hâ nizâma
mina r-râhi llatT mahati z-zalâmâ
adâ’at wa-hya şâcidatu 1-humayyâ
fa-qultu caşîru cunqûdi t-turayyâ

adir-hâ bayna alhânin wa-zamri
calâ durrayni min zahrin wa-qatri
ka’anna hadTta-hu fî külli qutri
hadıtu nadâ l-Mu’ayyadi fî yadayyâ
yatıbu riwayatan wa-yadücu rayyâ
ilâ 1-maliki l-Mu’ayyadi sâra madhT
wa-hâda ilâ hamâ-hu kullu samhi
kama hâda n-nuğûmu talûbu şubhi
fa-yâ li-nadan tawâ l-aqtâra tayyâ
wa-anśara hâtiman Cind-T wa-tayyâ

Jest to pod względem kompozycyjnym najprostsza odmiana mu wasśahu. Jeśli pominąć konwencję oryginalnego zapisu, to od pięciowersowego *
48 Ibn Nubata, Diwan Ibn Nubata, Bayrut [b.d.w.J, s. 594.
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musammatu utwór ten odróżnia właściwie tylko to, że rym okalający wy
stępuje nie w jednym, lecz w dwóch ostatnich wersach każdej zwrotki, co
daje następujący układ: aaabb cccbb itd. Dodatkowe dwa wersy z rymem
okalającym, poprzedzające pierwszą zwrotkę, to swego rodzaju wstęp (tzw.
matlac lub madhab) o charakterze opcjonalnym49.
Podkreślenia przy tym wymaga fakt, że wbrew zapisowi owe dwa rymu
jące się człony umieszczone w jednej linijce tekstu należy uznać za osobne
wersy, a nie hemistychy. Przemawia za tym przede wszystkim arbitralne usy
tuowanie pauzy (zawsze po stałej sekwencji stóp) oraz siła towarzyszących
jej sygnałów delimitacyjnych w postaci rymu, przedziału międzywyrazowego i sygnału intonacyjnego, a także analogiczny sposób prozodyjnej segmen
tacji tekstu w pozostałej części strofy.
Wraz z rozwojem muwaśśahu wykształciła się specjalna terminologia
związana z opisem jego budowy. Część zawierająca rym okalający to qufl,
czyli zamknięcie50, składające się z co najmniej dwu wersów określanych
mianem gusn (dosł. gałąź). Poprzedza ją dawr (dosł. zwrotka) - sekwencja
trzech lub więcej wersów, z których każdy nosi nazwę simt (dosł. sznur pe
reł). Obie te części tworzą - przez analogię do największej jednostki struk
tury kasydy - bayt (wers), stanowiący w rzeczywistości właściwą strofę5152
.
Stopień rozbudowania oraz zróżnicowania rymowego zależał w zasadzie
tylko od inwencji poety. Generalnie jednak przeważały muwaśśahy złożone
z pięciu strof (bayt). Oto niektóre przykłady struktury strof:
1)
(J-& J

i*

Uł'
Lu-all

dahikun can guman
safirun can badri
daqa can-hu z-zaman
wa-hawa-hu sadr-T

) 4 1 * . it C.

/-i 1 « 1
jL Jaji, (jjlilj

—/—— </ —/ —
——

ahi mimma agad
śaffa-ni ma agidu

49
50
51
52

Jeśli występują, muwaśśah jest pełny (tamm), jeśli nie, nazywany jest aqrac (dosł. łysy).
Dosł. „zamek” lub „kłódka”. Ostatni qufl w utworze nazywa się harga.
Muętafa cIwad al-Karim, Fann at-tawsih, Bayrut 1974, s. 17-33.
Ibidem, s. 183 - wiersz poety Al-Acma At-Tu(aylT (zm. 1126).
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qama b-T wa-qacad
batiśun mutta3idu
kullama qultu qad
qala 1-T ayna qadu
wa-ntana huta ban
(la mahzin natjri
cabatat-hu yadan
li-ę-ęaba wa l-qatri

Wiersz ten skomponowany został według metrum al-mutadarik polega
jącego na powtarzalności stopy
. Od poprzednio cytowanego różni się
przede wszystkim stopniem złożoności; zamknięcie strofy (qufl), podobnie
jak część wstępna muwaśśahu, czyli tzw. matlac, zbudowane jest z czterech
wersów rymujących się według schematu abab, po których następuje se
kwencja sześciu wersów o układzie rymów cdcdcd. Tu również zapis wier
sza jest tylko realizacją panującej konwencji graficznej i nie odzwierciedla
w pełni faktycznej struktury prozodyjnej. Zwraca uwagę nietypowa, znacz
nie odbiegająca od wzorca al-mutadarik postać stóp klauzulowych w trzech
wersach (—w«v). Być może jest ona wynikiem pomyłki w manuskrypcie
(md agidu, muttaddu i ayna qadu zamiast spodziewanego md agid, muttadd
i ayna qad). Ale może też być jednym z celowych zabiegów weryfikacyj
nych stosowanych nierzadko przez autorów muwaśśahów^.
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ma 1-T śamul
illa śagun
mizagu-ha fi 1-kas
damcun hatun

—

li-Llahi ma badar

—w—/

mina d-dumuc
ęabbun qadi stacbar

—~—/—

—

mina l-wuluc

55 Mu?(afa cIwa<J al-Karlm, op. cit., s. 66-69.
54 Ibidem, s. 185 - wiersz poety Abu Bakr Ibn Baqi (1073-1155).
26

¿b-

djj

¿U-i-ś j-i—»

awda bi-hi gu3dur—/—

yawma l-baqic

—

fa-hwa qatTl
la bal tafin
—
bayna r-raga wa-l-yas —/——
la-hu manun

W tym przypadku rytmikę utworu kształtuje powtarzalność typowej dla
wzorca ar-ragaz stopy
. Przeważają jednostopowce hiperkatalektyczne5556
z rymem oksytonicznym. Co do wersów dwustopowych, to można albo
zakwalifikować występujące w nich klauzule jako odmianę katalektyczną
(o rymach oksytonicznych bądź paroksytonicznych) wykraczającą poza nor
my FarahTdiowskie metrum ar-ragaz, albo też uznać, iż pod względem me
trycznym wersy te nawiązują do wzorca al-munsarih.
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fi nargisi l-ahdaq
wa-sawsani 1-agyad
nabtu 1-hawa magrus
bayna l-qana 1-mayyad
wa-fi naqa 1-kafur
wa-l-mandali r-ratbi

wa-l-hawdigi 1-mazrur
wa-l-waśyi wa-l-casbi
qudbun mina 1-ballur
humina bi-l-qu<jbi
adabati l-aśwaq
ruh-T cala agsad

55 Hiperkataleksa polega tu na rozszerzeniu stopy klauzulowej o wartość jednej mory, co oznacza
zamianę ostatniej sylaby długiej na ponaddługą (5s-v- > ~---) - tzw. mudal lub mudayyal,
a w konsekwencji daje rym oksytoniczny
56 Muętafa cIwad al-Karim,op. cit.,s. 181 - wiersz poety Abu Bakr Ibn al-Labbana (zm. 1113).
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acara-ha t-tawus
min nśi-hi abrad

Pod względem budowy metrycznej wiersz ten na pierwszy rzut oka nie
wiele różni się od poprzedniego. Tu również mamy do czynienia z dominacją
stopy
Jednak tym razem wszystkie wersy są dwustopowcami o bu
dowie
lub
co - pomimo nader nietypowej dla tego
układu kataleksy - znacznie bardziej uprawnia przyporządkowanie ich do
wzorca al-munsarih. Tak zwany matlac oraz qufl rymują się według schematu
abcb. Obraz graficzny wiersza przypomina trochę układ kasydowy.
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ma sahha muhmarri dumuc-T wa-sah
cala 1-milah
illa wa-ft qalb-T l-mucanna girah
b-T min bani 1-atraki hulwu ś-śabab
murru s-sata
caśiqtu-hu hlna cadimtu $-$awab
mina 1-hata
yaśku haśa 1-gizlana min-hu ltihab
ida cata
wa-rubbama taśku 1-guęunu kti3ab
ida hata
ma masa Jaka 1-gusna bayna 1-wiśah
illa wa-rah
qawlu Cudul-T kullu-hu fi r-riyah
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Z kolei w cytowanym wyżej muwaśśahu Ibn Nubaty występują na prze
mian trzy- i jednostopowce. Choć i tu dominuje stopa
, to pod względem
rytmicznym wiersz kwalifikuje się do metrum as-sarF. Decyduje postać klau
zul trzystopowców. Wersy qufl oraz matlac są monorymiczne z akcentem na
zgłosce ostatniej, w pozostałych zaś wersach rym jest parzysty57
58.
57 Ibidem, s. 232-233 - wiersz poety Ibn Nubata (1287-1366).
58 Oprócz strofy czwartej, w której dawr jest również monorymiczny, zob. ibidem, s. 233.
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mâ şala hattâ şâd
bi-tarfi-hi l-wasnân
wa-şayyara l-as3âd
farâyisa 1-ğizlân
wa-ahlafa l-mTcâd
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dânat li-ya d-dunyâ
wa-wâşala l-waşlâ
man huwa 1-î mahya
wa-şâra 1-T hillâ
lâ asmacu n-nahyâ
fî-hi wa-lâ l-cadlâ
mâ actara l-luqyâ
la-hu wa-mâ ahla
tilka 1-hulas
mina n-nafas
awi l-lacas
laqad kamal
badru taraq
mitla l-falaq
tahta l-ğasaq
hatta saraq
albâb
ahli ş-şawâb
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59 Ibn Sana3 al-Mulk, op. cit., s. 96; por. manuskrypt: http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/1481/130#.VTSiWtLtlBc [20 III 2017].
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wa-ahgala s-salwan
gabinu-hu l-waqqad
in śi3ta wa-l-fattan
fT-hi qabas
tahta 1-galas
wa-qad haras
warda 1-hagal
nublun raśaq
hatta abaq
qalbi faraq
fa-li-l-hadaq
naśśab
bi-ha yuęab

—
—
—
—
—
—

——

Ostatni z cytowanych muwasśahów, autorstwa Ibn Sana3 al-Mulka (1155-1211), nie zawiera co prawda części wstępnej (matlac~)6a, jednak mimo to jest
istnym majstersztykiem wersyfikacyjnym. Cały utwór zbudowany jest z pię
ciu strof (dawr). Główną część każdej z nich tworzy osiem wersów dwustopowych rymowanych parzyście, podczas gdy tzw. qufl składa się z dziesięciu
wersów jednostopowych o układzie rymów aaabccccdd. Również i w tym
wypadku strukturę iloczasowo-sylabiczną trudno jednoznacznie przyporząd
kować do któregokolwiek z klasycznych wzorców metrycznych. Podobnie
jak w poprzednich przykładach, w oparciu o postać zakończeń wersów dwustopowych można rytmikę wiersza określić jako swego rodzaju swobodną
wariację na temat metrum al-munsarih.
***

Andaluzyjski muwasśah to bez wątpienia najbardziej wyrafinowana for
ma stroficzna klasycznej arabszczyzny. Jednak ani popularność, jaką cieszył
się tak na zachodzie, jak i na wschodzie ówczesnego świata arabskiego, ani
pojawienie się szeregu innych odmian poezji stroficznej nie usunęły w cień
tradycyjnej stychiki arabskiej. W okresie największego rozkwitu muwaśśahu,
tj. w wiekach XI i XII, wiersze klasyczne tworzone były przez dziesiątki po
etów, by wymienić tylko kilka najbardziej znanych nazwisk, jak: Abu al-cAla3
al-Macarri (973-1058), Ibn Hafaga (1058-1137), Ibn Hamdis (1055-1132),
Ibn al-Farid (1181-1235). Kasydy pisali też słynni autorzy muwaśśahów, jak
np. Ibn al-Labbana (zm. 1113).

60 Tzw. aqrac (zob. przypis 49).
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NARODZINY NOWEGO
WIERSZA ARABSKIEGO
Gdy na przełomie XIX i XX stulecia, po wiekach zastoju, rozpoczęło
się arabskie odrodzenie kulturalne i polityczne (an-nahda), ówcześni poeci
sięgali przede wszystkim do bogatego dziedzictwa literackiego minionych
wieków, widząc w nim z jednej strony drogę do restytucji języka arabskiego,
z drugiej zaś strony fundament nowej literatury. Wzorcem do naśladowania,
tak co do treści, jak i co do formy, stała się twórczość Al-Mutanabbiego,
Al-Macarriego i wielu innych poetów średniowiecznych. W sferze wersyfikacyjnej dominował zdecydowanie wiersz monorymiczny, najczęściej ryt
micznie dwudzielny, komponowany zgodnie z klasyczną metryką arabską.
Tę formę wiersza preferowali najwybitniejsi arabscy poeci nowej epoki, jak:
Mahmüd Sâmï al-Bârüdï (1838-1904), Ahmad Sawqï (1859-1932), Hâfiz
Ibrâhîm (1871-1932), Ismâcîl $abrï (1854-1923), Halîl Mutrân (1872-1949),
6amïl Sidqî az-Zahâwï( 1863-1936) czy Macrüf ar-Rusâfï (1867-1945). Zbio

ry poezji, jakie po sobie pozostawili, wypełnione są niemal w całości takimi
właśnie klasycznymi wierszami monorymicznymi. Oto kilka przykładów:
1)

61

ramat bi-huyuti n-nuri kahrabatu 1-fagri
wa-nammat bi-asrari n-nada śafatu z-zahri

------ —«

61 Mahmüd Sami al-Bârüdï, Dïwân MahmüdSâmïal-Bârüdï, red. i oprać. cAli Al-ćarim,
Muhammad Safïq Ma'rüf, Bayrüt 1998, s. 195.
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wa-särat bi-anfasi l-hamä’ili nasmatun
balTlatu mahwä d-dayli cätiratu n-naäri
fa-qum nağtanim şafwa 1-buküri fa-inna-hä
ğadâtu rabrin zahru-hä bäsimu t-tagri
tara bayna sathi 1-ardi wa-l-ğawwi nisbatan
tuääkilu mâ bayna s-sahä’ibi wa-l-gudri
fa-fî l-ğawwi hattänun yasîlu wa-fT t-tarä
suyülun tarämä bayna awdiyatin ğuzri
gamämäni fayyädäni hädä bi-ufqi-hi
yasTru wa-hädä fi tibäqi t-tarä yasrî
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ra’aytu calâ lawhi 1-hayâli yatîmatan
qadâ yawma Lûsîtâniyâ abawâ-hâ
fa-yâ la-ka min hâkin amînin muşaddaqin
wa-in hâğa li-n-nafsi 1-bukâ wa-5ağâ-hâ
fa-wâhan calay-hâ dâqati l-yutma tiflatan
wa-quwwida ruknâ-hâ wa-dalla şibâ-hâ
wa-layta lladî qâsat mina l-mawti sâcatan
kama râha yatwı l-wâlidayni tawâ-hâ
ka-farhin rama r-râmî abâ-hu fa-ğâla-hu
fa-qâmat ilay-hi ummu-hu fa-ramâ-hâ
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3)

ya laylatan alhamat-nî mâ atîhu bi-hi
calâ humâti 1-qawâfï aynama tâhû

—/—/—«—/ss—

/—~—/—

62 Ahmad §awqï, As-Sawqiyyât, Al-Qähira 2011, s. 478.
63 Häfiz Ibrâhîm, Diwan Häfiz Ibrâhîm, red. i oprac. Ahmad Amin, Ahmad az-Zayn,
Ibrâhîm al-Abyârî, Al-Qähira 1987, s. 211-212.
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in-nl arä cagaban yadcü ilä cagabin
ad-dahru admara-hu wa-l-fidu aßä-hu
hal däka mä wacada r-rahmänu $afwata-hu
rawdun wa-hürun wa-wildänun wa-amwähu
ami 1-hadTqatu dätu 1-waśyi qad haliyat
fi manzarin yastafidu t-tarfu mar°ä-hu
arä l-ma$äbTha fi-hä wa-hya muäriqatun
ka’anna-hä n-nüru wa-l-wasmiyyu hayyä-hu

-—

— /— —
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Wiersze Al-Barudiego i Aś-Śawqiego skomponowane zostały w oparciu
o metrum at-tawil, przy czym w tym drugim przypadku jest to odmiana katalektyczna64. W trzecim przykładzie mamy natomiast do czynienia z akatalektycznym wzorcem al-basit.
Nieliczne odstępstwa od klasycznej formy kasydowej polegały najczęściej
na stosowaniu form stroficznych o zmiennych rymach, ale jednocześnie za
chowanej ekwiwalencji metrycznej wersów, jak w następujących przykładach:
1)
J
ąjiJI óa

Jlai. UjaJl J*ą>j
***

anti bayna 1-gTdi badru
qad hawä kulla 1-gamäl
la-ki fi caynay-ki sihru
yag^alu d-dunyä hayäl

yä gufunan qalladat-hä
quwwatu s-sihri s-sihäm
wa-lihäzan awdacat-hä
äyatu 1-husni 1-garäm
yä mahät-T inna qalb-i

—

däba min tüli l-bicäd*65

M Redukcja stopy klauzulowej o jedną końcową sylabę (-------> ~—) - tzw. mahdiif.
65 IsmäcTl $abri, Diwan Ismä'll $abri, red. Muhammad al-Qa$$ä$, cAmir Muhammad
Buhayri, Ahmad Kamal Zakł, Bayrüt [b.d.w.J, s. 253.
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qad kawat-hu naru hubb-i

——/—

fa-htafa tayftı r-ruqâd

——/—<>—
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huyyiyti hayra tahiyyah
yâ uhta śamsi 1-bariyyah
huyyiyti yâ hurriyyah

~

~

——</—/— — Ч_/

aś-śamsu li-l-asbâhi
wa-anti li-l-arwâhi

—/----

ka-ś-śamsi yâ hurriyah
anti n-naftmu wa-ahlä
anti 1-hayâtu wa-ağlâ
li-l-halqi yâ hurriyyah
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habarun ft 1-ardi awhat-hu s-samä
li-ülî l-cilmi bi-rusli 1-fikari
anna hâdï 1-arda kânat awwalâ
mâ tara bahran bi-hâ aw ğabalâ

66 Halïl Mutran, Dîwân Halîl Mutrân, t. 2, Al-Qahira 1948, s. 45.
67 Macrüf ar-Ruşafî, Dîwân Macrüf ar-Ruşâfi, Al-Qâhira 2012, s. 55.
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aw suhûlan aw ruban aw subulâ
aw riyadan zahru-hâ 1-ğaddu nama
min sihâbin ğâda-hâ bi-l-matari

innamâ kanat ka-tilka l-ahawât
min nuğûmin sâ’irâtin dâ’irât
hawla śamsin hiya ihdâ n-nayyirât
kunna min qablu calay-hâ suduma

kutlatan wahidatan fi n-nazari

Wszystkie trzy cytowane wyżej utwory nawiązują do wypracowa
nych kilka wieków wcześniej kompozycji stroficznych. Wiersz IsmacTla
$abriego, wbrew sugerującemu dystych zapisowi, składa się z czterowersowych zwrotek utrzymanych w metrum ar-ramal№ o rymach abab cdcd
itd. Wiersz HalTla Mutrana tworzą strofy trzywersowe zbudowane na me
trum al-mugtatt^ o rymach aaa bba cca itd., natomiast utwór Macrufa ar-Ruęafiego to musammat skomponowany w metrum ar-ramal™, złożony ze
strof pięciowersowych o układzie rymów aaabc dddbc itd. poprzedzonych
dwuwersowym wstępem zapowiadającym rym okalający bc.
Zdarzają się też pojedyncze przykłady zastosowania wiersza białego, jak
np. w utworze Az-Zahawiego napisanym w 1909 r.:
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la-mawtu l-fata hayrun la-hu min mafiśatin
yakûnu bi-hâ cib3an taqilan calâ n-nâsi
yafiśu rahiyya l-cayśi cuśrun mina l-warâ
wa-tiscatu acśari l-anami manâkıdu

---- /------- /---- /—
------- /
------- /
------- /----

68 Powtarzalność stopy
W tym wypadku jest to dwustopowiec o katalektycznych klau
zulach wersowych - tzw. mahduf (zob. przypis 63) w wersach nieparzystych oraz tzw. maq$ur
w klauzulach parzystych polegający na redukcji ostatniej sylaby długiej w stopie klauzulowej
o wartość jednej mory (~~— > ±--), co w efekcie daje rym oksytoniczny.
69 Dwustopowiec o sekwencji stóp: w-ww/ct^-w.
70 Trzystopowiec katalektyczny - tzw. maq$ur (zob. przypis 67).
71 (jamil $idqT az-ZahawI, Al-Kalim al-manzum, t. 1, Bayrut 1909, s. 171-175. Utwór,
z którego pochodzi ten fragment, napisany został na bazie wzorca at-tawil polegającego na
powtarzalności sekwencji
Widocznym odstępstwem od reguły metrycznej jest
tutaj współwystępowanie klauzul akatalektycznych (------ ) i katalektycznych (-—). Zob.
też cAbd ar-Rahman ŚukrT, Diwan cAbd ar-Rahman Sukri, red. i oprać. Niqula Yusuf,
Al-Qahira 2000, s. 113-121.
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a-ma fi bani 1-aręli l-carTęlati qadirun
yuhaffifu waylati 1-hayati qalTlan
a-fi l-haqqi anna l-bacda yuśbicu batna-hu
wa-anna butuna 1-aktanna tagucu

------------—

------- /_/„
---- /•>>------- /—
-------

Powiew nowości nadszedł zza Atlantyku, zrodzony z połączenia trady
cji literackiej syryjsko-libańskich emigrantów i fascynacji pisarstwem Za
chodu. Największy udział mieli w tym twórcy zrzeszeni w Związku Pisa
rzy (Ar-Rabita Al-Qalamiyya) w Nowym Jorku, jak m.in.: Amin ar-RThani
(1876-1940), NasTb cArTda (1887-1946) i Ćubran Halli Óubran (1883-1931).
Łączyło ich programowe zerwanie z kasydową konwencją oraz śmiałe eks
perymentowanie zarówno w obrębie tematyki, jak i środków wyrazu i form
literackich. To spod ich pióra wychodziły utwory, które inspirowały potem
poetów Egiptu, Lewantu czy Iraku, poruszając wyobraźnię i podsuwając no
watorskie pomysły wersyfikacyjne. Czerpiąc ze spuścizny dawnej arabskiej
poezji stroficznej, nie ograniczali się do powielania wzorców, lecz twórczo je
rozwijali, niekiedy wręcz prowokacyjnie łamiąc tradycyjne schematy i kon
wencje literackie, jak np.:
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ya nafsu lawla matma'-!
bi-l-huldi ma kuntu al
lahnan tuganm-hi d-duhur
bal kuntu anha haęlir-T
qasran fa-yagdO ?3hir-T
sirran tuwan-hi l-qubur
ya nafsu law lam agtasil
bi-d-dam'i aw lam yaktahil

72 Gubran Haiti óubran, Al-BadaJiL wa at-tarayf Bayrut [b.d.w.], s. 131.
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gafn-I bi-aśbahi s-siqam
la-ciśtu acma wa-cala
ba$Trat-I zifrun fa-la

———
——s_/ —

ara siwa waghi z-zalam

—'w'—-/— — —

W całości wiersz ten składa się z czterech strof sześciowersowych o ukła
dzie rymów aabaab ccdccd itd. i skomponowany został w oparciu o metrum
ar-ragaz1}. Elementem, który zupełnie zdominował pierwszą jego połowę,
jest przerzutnia74. Szczególnie ostra jest ona w wersie drugim zwrotki po
czątkowej, gdzie klauzula rozdziela orzeczenie acT od dopełnienia bliższego
lahnan, oraz w wersach 4 i 5 drugiej zwrotki, gdzie granica wersu z jednej
strony przecina wyrażenie przyimkowe cala basirat-l, z drugiej zaś strony
rozdziela partykułę przeczącą la od orzeczenia werbalnego ara.
Jak wiadomo, przerzutnia sama w sobie nigdy nie była akceptowana
przez klasyczną poetykę arabską, toteż nagromadzenie jej w takim stopniu
w jednym stosunkowo krótkim utworze musiało mieć (poza przesłankami
stylistycznymi i kompozycyjnymi) jakiś dodatkowy powód. Wydaje się, że
powodem tym mogła być chęć zdecydowanego zamanifestowania odcięcia
się od głęboko zakorzenionej w arabskiej świadomości zasady autonomii
składniowej wersu.
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73 Powtarzalność stopy
74 Zaznaczona w tekście krojem pogrubionym.
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sirtu fï 1-wâdï wa-qad ğâ3a ş-şabâh
mıTlinan sirra wuğûdin lä yazül
fa-idä sâqiyatun bayna 1-bitäh
tatagannä wa-tunâdî wa-taqül:
mä 1-hayätu bi-l-hanä3
innamä l-cayśu nuzücun wa-maräm
mä 1-mamätu bi-l-ginä3
innamä 1-mawtu qunütun wa-suqäm
mä 1-hakTmu bi-l-kaläm
bal bi-sirrin yantawi tahta 1-kaläm
mä l-ca?Tmu bi-l-maqäm
innamä 1-mağdu li-man ya3bä 1-muqäm
mä n-nabïlu bi-1-hudûd
kam nabîlin käna min qatlä 1-ğudûd
mä d-dalilu bi-1-quyûd
qad yakünu 1-qaydu asnä min cuqüd
mä n-na^Imu bi-t-tawäb
innamä 1-ğannatu bi-l-qalbi s-salïm
mä 1-ğahîmu bi-l-cadäb
innamä 1-qalbu 1-haliyyu kullu 1-ğahîm
mä l-ciqäru bi-n-nuçiâr
kam sandin käna agnä l-agniyä3
mä 1-faqïru bi-1-haqïr
tarwatu d-dunyä rağîfiın wa-ridäü
mä 1-ğamâlu bi-l-wuğûh
innamä 1-husnu sucäcun li-l-qulüb
mä 1-kamälu li-n-nazîh
rubba faalin käna fï bacdi d-dunüb

75 Ibidem, s. 158-159.
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hâdâ mâ qâlat-hu tilka s-sâqiyah
li-şuhürin can yamînin wa-yasâr
rubba mâ qâlat-hu tilka s-sâqiyah
kâna min asrâri hâtayka 1-bihâr

— ---- /—— / ——

Drugi z cytowanych wierszy ćubrana Halila ćubrana stylizowany jest na

muwaśśah, z którym łączy go bogactwo układów rymowych, różni natomiast
odbiegający od ustalonego schematu podział wewnętrzny. Czterowersowe
strofy pierwsza i ostatnia o układzie rymów abab, które miałyby pełnić rolę tzw.
matlac (madhab) i qufl, mają odmienne rymy. Z kolei bardzo rozbudowana,
24-wersowa7ć część zasadnicza, choć - jak cały utwór - skomponowana we
dług katalektycznej odmiany wzorca ar-ramal, jest właściwie heterometryczna, ponieważ wersy nieparzyste to dwustopowce, natomiast wersy parzyste to
trzystopowce. Utwór jest pełen różnorakich paralelizmów. Wersy nieparzyste
nie dość że anaforyczne i pod względem struktury składniowo-intonacyjnej
tożsame (ma... bi...), to jeszcze rytmicznie dwudzielne, przy czym człony śred
niówkowe dwustopowców rymują się paroksytonicznie między sobą w ukła
dzie aa bb itd. Ponadto wszystkie stopy inicjalne tych wersów, tak jak i klau
zulowe, mają identyczną, synkopowaną formę —^76
77, wypełniające je zaś
wyrazy to (oprócz partykuły przeczącej ma) za każdym razem rzeczowniki
o podobnej budowie morfologicznej CvCvCv określone przedimkiem al-.
Wersy trzystopowe są bezśredniówkowe i znacznie słabiej rytmizowane - właściwie tylko za pomocą kilkakrotnie użytych anaforycznych
innama i kam oraz łączących się z tym paralelnych konstrukcji syntaktycznych, a także pojedynczych powtórzeń wyrazów o analogicznych tematach
(cayśu, mawtu, magdu, husnu, nabilin, śaridiri).
Nie mniej interesująco przedstawia się inny wiersz z tego samego tomi
ku. Tym razem jest to muwaśśah w pełnym tego słowa znaczeniu, spełniający
wszelkie formalne wymagania:
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76 Zapis tej części utworu sugeruje sekwencję dwunastu wersów dwudzielnych, jednak roz
mieszczenie rymów nie pozostawia wątpliwości, iż każda wyodrębniona graficznie całostka
linijki tekstu to nie hemistych, lecz oddzielny wers.
77 Synkopa polega tu na redukcji ostatniej sylaby stopy o wartość jednej mory (--— >
-) tzw. makfiif.
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bi-Llahi ya qalb-T

- /

uktum hawa-k
wa-hfi lladT taśku-h
camman yara-k - tagnam

- /
-7

'

man baha bi-l-asrar

- /

'

- /
- /
- /

"

yuśabihu l-ahmaq
fa-$-$amtu wa-l-kitman
ahra bi-man yacśaq
bi-Llahi ya qalb-T
ida ata-k
mustaclimun yas’al

‘amrna daha-k - fa-ktum

(jt ■ - j t* j * *' “’ *
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Cały utwór składa się z trzech zwrotek sześciowersowych o układzie
rymów 0a0abc 0d0dbc 0e0ebc (gdzie 0 oznacza brak rymu). Otwiera
go dwuwersowy wstęp (matlac) zgadzający się pod względem rymowania
(bc) z zakończeniami strof (qufl). Z kolei w zakończeniach strof zwraca
uwagę dodatkowy rym - w cytowanym wyżej fragmencie jest to hawa-k /
yara-k oraz ata-k / daha-kn.
Za przejaw pewnej poetyckiej dowolności lub też nowatorstwa wersyfikacyjnego można uznać zastosowanie wyrazistej przerzutni ida ata-k /
mustadimun rozrywającej pomiędzy dwa wersy orzeczenie i podmiot. Za
stanawiać musi, dlaczego część zasadniczą strofy (dawr) rozpisał autor
w czterech linijkach zamiast w dwóch, jak podpowiadałoby rozmieszczenie
rymów oraz zapis pozostałych wersów. Wydaje się, że za tą arbitralną decy
zją kryją się wyłącznie względy kompozycji graficznej tekstu.
Utwory óubrana HalTla ćubrana, nawet jeśli pod względem formy od
znaczają się pewnym nowatorstwem, to sposobem zapisu zdradzają często
przywiązanie do zasad tradycyjnej wersyfikacji. Widać to wyraźnie w nastę
pującym wierszu:*

78 Jest to swego rodzaju licentia poetica, ponieważ wewnątrz wersu zastosowane zostały formy
pauzalne wyrażeń (yara-k, daha-k zamiast yara-ka, daha-ka).
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sakana 1-laylu wa-fi tawbi s-suktin
tahtafT 1-ahlam
wa-saca 1-badru wa-li-l-badri cuyun
tarsudu 1-ayyam
fa-tacalay ya bnata l-haqli naztir
karmata l-cuśśaq
calla-na nutfi bi-dayyaka l-caslr
hurąata l-aswaq

—\-/ ——/
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Zapis sugeruje, że mamy do czynienia z dystychem o wersach dwu
dzielnych. Tymczasem rymy i struktura metryczna wskazują jednoznacz
nie na czterowiersz. Toteż człony wyodrębnione graficznie w tekście arab
skim jako hemistychy należy uznać za osobne wersy (jak w transkrypcji).
W rzeczywistości zatem utwór zbudowany jest ze strof heterometrycznych, w których wersy nieparzyste są trzystopowcami katalektycznej od
miany metrum ar-ramalw, natomiast krótsze wersy parzyste to właściwie
dwustopowy katalektyczny al-mutadarik*'. Heterometryczność oznacza
więc w tym wypadku współwystępowanie nie tylko różnych rozmiarów
wersowych, ale także odmiennych wzorców metrycznych, co na początku
lat dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy wiersz ten powstawał, było no
wością. Nie jest wykluczone, że zastosowany przez poetę zapis był nie tyle
ukłonem w stronę tradycji, co raczej zamierzonym zabiegiem, mającym
na celu zachowanie zgodności członowania wierszowego z członowaniem
składniowo-logicznym.
Próby ożywienia tradycyjnych form wierszowych, choć zdecydowanie
rzadziej, podejmowane były również w bardziej konserwatywnym środo
wisku emigracji arabskiej w Ameryce Południowej. Interesującym przy
kładem jest napisany ok. 1922 r. wiersz syryjskiego poety Ilyasa Farhata
(1893-1976)79
82:
81
80
79
80
81
82

Ibidem, s. 143.
Tzw. maqsur (zob. przypis 67).
Tzw. rnuddl lub mudayyal (zob. przypis 55).
Salma al-Hadra3 al-CayytisT, op. cit., s. 118.
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ula firahi 1-bulbuli 1-garidi
hada ginahu abT-ki fa-ctamidi
al-cuśśu bayna 1-gari wa-l-asi
fi- ma3manin min acyuni n-nasi
in raddacat-hu s-suhbu bi-l-masi
fa-ś-śamsu tanśufu-hu
wa-l-wardu yaknufu-hu
wa-t-tayru taczifu-hu
fawqa 1-guęuni fa-yaskutu n-nahru
wa-ta§Thu muęgiyatan la-ha z-zahru

fa-tawaddu law tahtalla-hu z-zahru
bi-ragan yufiru kawamina 1-hasadi
fi t-tawri wa-s-sara{ani wa-l-asadi

Salma al-óayytisT nie bez racji dopatruje się w tym wierszu stylizacji
na muwassah, podkreślając powtarzające się układy rymowe oraz zmienne
długości wersów83. Do tego spostrzeżenia trzeba jednak jeszcze dodać obec
ny w otwarciu i zakończeniu utworu, charakterystyczny dla muwaśśaha rym
okalający (garidi,fa-ctamidi, hasadi, asadi).
Najbardziej awangardową, jak się wydaje, próbą zerwania z klasyczną
arabską tradycją wersyfikacyjną był wiersz pt. An-Nihaya autorstwa innego
przedstawiciela tzw. szkoły syryjsko-amerykańskiej NasTba cAridy84. Warto
przyjrzeć mu się bliżej w całości:
83 Ibidem.
84 NasTb cArida, Ai-Arwah al-hadra, New York 1946, s. 65; http://www.syrianstory.com/naseeb.htm#%E4%E3%C7%D0%CC%20%E3%E4%20%C3%DA%E3%C7%El%20%C7%E1%DF%C7%CA%C8 [10 III 2017].
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kaffinü-hu
wa-dfinu-hu
askinû-hu
huwwata 1-lahdi l-camîq
wa-dhabü lâ tandubû-hu fa-hwa J>acbun

mayyitun laysa yufîq
çjallalü-hu
qattalû-hu
hammalü-hu
fawqa mâ kâna yutıq
hamala d-dulla bi-şabrin min duhürin
fa-hwa fî d-dulli carîq

—

/

*

/

*

/

*

hatku cirdin
nahbu arçlin

5anqu bacdin
lam tuharrik ğadaba-h
fa-limâdâ nadrifu d-damca ğuzâfan
laysa tahyâ 1-hatabah

— s»/ ——/—
—
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lâ wa-rabb-T
mâ li-5acbi
düna qalbi
ğayru mawtin min hibah
fa-dacü t-tânha yatwî sifra ducfin
wa-yuşaffı kutuba-h

w— —

wa-l-nutâğir
fî 1-mahâğir
wa-l-nufahir
bi-mazâyâ-nâ 1-hisân
mâ calay-nâ in qadâ 5-5acbu ğamîcan

//— <•'—*
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a-fa-lasnâ fî âmân

rubba târin
rubba cârin

—

85 Wiersz ten pod względem treści i stylu do złudzenia przypomina jeden z utwór Abu al-cAtahiyi,
zob. Abu al-cAtahiya, op. cit., s. 472-473.
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rubba narin
harrakat qalba 1-gaban
kullu-ha fi-na wa-lakin lam tuharrik
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sakinan illa 1-lisan

—

Utwór skomponowany został w oparciu o powtarzalność stopy
—
charakterystyczną dla metrum ar-ramal. Każdą z sześciu zwrotek tworzy
sześć wersów, które choć niejednolite co do rozmiaru, to jednak utrzyma
ne są w stałym powtarzalnym porządku: trzy jednostopowce, a następnie
para dwustopowców przedzielona wersem trzystopowym. Rymy układają
się w następujący sposób: aaab0b cccdOd itd., przy czym w dwóch pierw
szych i dwóch ostatnich strofach zwraca uwagę symetryczne rozmieszcze
nie klauzul oksytonicznych (w. 4 i 6). Zastanawia też arbitralne operowanie
sufiksem nieokreśloności -n w rymie. Zgodnie bowiem z normą tradycyjnej
arabskiej wersyfikacji tzw. tanwin jest obligatoryjnie pomijany w klauzu
lach rymowych, a poprzedzającą sufiks -n krótką samogłoskę traktuje się
jako prozodyjnie długą. Taka sytuacja ma miejsce w strofie czwartej (śacbi
i qalbi zamiast śacbin i qalbiń), gdzie najprawdopodobniej chodziło poecie
o zachowanie dokładnego współbrzmienia z poprzedzającym rabb-i. Na
tomiast w strofach trzeciej i szóstej formant nieokreśloności, jak pokazują
użyte znaki diakrytyczne, został celowo zachowany (yirdin, ardin i bacdin
oraz tarin, carin i narin).
W piątym wersie każdej zwrotki prowokuje brak rymu, co zdaje się
jakby sygnałem zauważalnej w tych miejscach rozbieżności pomiędzy in
tonacją zdaniową a wierszową. Chodzi zwłaszcza o strofę pierwszą, gdzie
mamy do czynienia z ewidentną przerzutnią, ponieważ klauzula przecina tu
spoiste składniowo wyrażenie śacbun mayyitun (orzecznik rzeczownikowy
+ przydawka przymiotnikowa). A to stwarza możliwość różnej interpretacji
w zależności od przyjętej lini intonacyjnej. Jeśli zgodnie z prymatem in
tonacji wierszowej nad składniową wyraz śacbun znajdzie się w kadencji,
wówczas mayyitun może być odczytane jako podmiot nowego zdania, co
zmienia wydźwięk wypowiedzi. W pozostałych zwrotkach ta rozbieżność
jest słabsza, jednak pewne napięcie jest wyczuwalne.
Pod względem nowatorstwa formy utworem tym, napisanym w 1917 r.,
Nasib cArida wykraczał o całe pokolenie poza swoją epokę. Co ciekawe, je
dyny tomik jego poezji, do którego włączony został ten wiersz, ukazał się
drukiem dopiero cztery dni po śmierci autora w 1946 r. Nieco ponad rok
później na ziemi irackiej pojawić się miały zwiastuny tzw. ruchu wolnego
wiersza w literaturze arabskiej.
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Zasługą syryjsko-libańskiego środowiska literatów skupionego wokół
Związku Pisarzy w Nowym Jorku było też wprowadzenie gatunku zupeł
nie obcego wówczas literaturze arabskiej, jakim był poemat prozą. Amin
ar-Rihani jako pierwszy odważył się na tak radykalne odejście od zako
rzenionego od wieków w świadomości arabskiej rozumienia poezji jako
nierozerwalnej więzi tekstu z rymem i metrum. Miała na to niewątpliwy
wpływ twórczość Walta Whitmana (1819-1892), a zwłaszcza jego „Leaves
of Grass”. Eksperyment ten podjął później także ćubran Halli ćubran.
Niektóre z pisanych przez nich w tym duchu utworów do złudzenia przypo
minają formą Whitmanowski wiersz wolny, od którego różni je właściwie
tylko przywiązanie do rymu i rytmu, co pokazują poniższe przykłady:
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wa-yawmu-ha l-qatubu l-casTb wa-laylu-ha 1-muniru l-cagib
wa-nagmu-ha 1-afilu yuhaddigu bi-cayni-hi r-raqib
wa-$awtu fawda-ha r-rahib min hutafin wa-lagabin wa-nahib wa-za3Trun
wa-candalatun wa-na'-Tb
wa-tugatu z-zamani taęiru ramadan wa-ahyaru-hu yahmiluna s-sallb
waylun yawmaddin li-z-zalimin li-l-mustakbinna wa-l-mufsidTn
huwa yawmun mina s-sinin bal sacatun min yawmi d-din
waylun yamwaddin li-z-zalimin
* * *

86 Amin ar-Rihani, Ar-RThanyyat, t. 2, Bayrut 1923-1924, s. 183.
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hiya t-tawratu wa-yawmu-hâ l-cabüsu r-rahıb
alwiyatun ka-ś-śaqiqi tamüğ tutlru l-bacıd tunıru l-qarTb
wa-tubûlun turaddidu şada naildin cağîb
wa-abwâqun tunâdT kulla samFin muğıb
wa-śararu cuyüni l-qawmi yarmî bi-l-lahîb
wa-nârun tas’alu hal min mazıd wa-sayfun yuğıb wa-hawlun yaśTb.
waylun yawma3idin li-z-zâlimTn waylun la-hum min külli müridin muhTn.
tallahin li-l-haqqi canîdin madTn waylun li-l-mustacizzina wa-l-musta^mimn
hiya sâcatun li-z-zâlimTn

Powstały w pierwszej dekadzie XX w. utwór Amina ar-Rlhaniego pt.
At-Tawra (Rewolucja), z którego pochodzi cytowany fragment, składa się
z siedmiu różniących się pod względem długości części. Oddzielone od
siebie gwiazdkami przypominają strofoidy. Do konstrukcji wierszowej na
wiązuje też inny element graficznego rozplanowania tekstu polegający na
tym, że pełne logiczne ciągi składniowo-znaczeniowe wyodrębnione zo
stały jako osobne akapity, a niektóre dodatkowo zaakcentowane zwięk
szonym wcięciem akapitowym na kształt „schodkowy”.
Cały tekst swoją stylistyką przypomina wersety koraniczne zarówno
w doborze słownictwa i frazeologii (np. zalimm, mustakbirin, mufsidln,
yawmi d-diri), jak i pod względem charakterystycznych dla świętej księgi
islamu rymów gramatycznych i rytmiki. Pod koniec każdej części, niby
modlitewny refren, powraca fraza waylun yamwaddin li-z-zalimm.
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tanbatiqu 1-ardu mina 1-ardi karhan wa-qasran
tumma tasiru 1-ardu fawqa 1-ardi tThan wa-kibran
wa-tuqTmu 1-ardu mina 1-ardi l-quşüra wa-l-burüğa wa-l-hayâkil
wa-tunśi^u 1-ardu fi 1-ardi 1-asâtîra wa-t-tacâllma wa-S-iarâ3ic
tumma tamallu al-ardu acmala 1-ardi fa-tahûku min hâlâti 1-ardi l-aśbaha wa-l-awhama
wa-l-ahlam87

87 ûubrân Halil Ğubrân, op. cit., s. 44.
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tumma yurâwidu nucasu 1-arçii ağfana 1-arçii fa-tanamu nawman hadi3an camıqan
abadiyyan
tumma tunâdî 1-ardu qa’ilatan li-l-ardi ana r-rahmu wa-ana l-qabru wa-sa-abqa rahman
wa-qabran hattâ tadmahillu l-kawâkibu wa-tatahawwalu ś-śamsu ilâ ramâd

Znacznie krótszy, bo złożony zaledwie z kilku zdań-linijek, ale w swojej
wymowie równie patetyczny utwór Al-Ard(Ziemia) Ğubrâna HalTla Ğubrâna

jest wręcz przesycony różnego rodzaju paralelizmami. Są to rymy końcowe
i wewnętrzne, powtórzenia leksykalne, wśród których na pierwszy plan wy
suwa się - odmieniane przez wszystkie przypadki - tytułowe ard, a ponadto
anafora (tumma), identyczne pod względem budowy morfologicznej tema
ty wyrazowe (quşüra, buruğa, asbâha, awhâma) i analogiczne konstrukcje
składniowe.
Oba cytowane wyżej utwory zdradzają pewne doraźne regularności prozodyjne. Pierwsze dwie frazy At-Tawra odznaczają się identycznym rozkła
dem sylab krótkich i długich: '■>—~, choć układ ten trudno przypo
rządkować do jakiegokolwiek klasycznego wzorca metrycznego. Z kolei na
przykład w drugiej linijce Al-Ard sylaby układają się zgodnie z metrum ar-rağaz: —
/—w—/—^—/—. Jak widać, ówczesny arabski poemat
prozą pod względem użytych środków językowych pozostaje nadal głęboko
zanurzony w wypracowanej jeszcze w średniowieczu stylistyce arabskiej
prozy rytmicznej. W sferze organizacji tekstu wyróżnia się właściwie tylko
formą graficzną.
Poezja modernistów z początków XX w., takich jak: cAbbâs Mahmüd
al-cAqqâd (1989-1964), Ibrâhîm al-Mâzinî (1889-1949) i cAbd ar-Rahmân
Sukıî (1886-1958), którzy nazwani zostali później grupą „Dywanu”, rów
nież nie odznaczała się szczególnym nowatorstwem wersyfikacyjnym. Była
to w gruncie rzeczy kontynuacja dotychczasowej tendencji przejawiającej się
okazjonalnym tylko odchodzeniem od reguł klasycznej stychiki, już to po
przez sięganie po uznane formy stroficzne, już to poprzez doraźne modyfiko
wanie ustalonego porządku metrycznego i obowiązujących zasad rymowania.
Spośród tych poetów najśmielej poza utarte kanony wychodził Al-cAqqâd,
jednak w całym jego dorobku poetyckim tego rodzaju utwory stanowią raczej
margines. Ciekawym i jednocześnie odosobnionym przypadkiem jest jego
wiersz pt. Al-Maşrif (Bank):
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śibrani min däka l-binä3
bayn-ï wa-bayna 1-mâli wa-d-dunyâ
l-carï<fati wa-t-tarä3
laysat bi-aqşâ fï r-rağâ3
min hufrati 1-madfuni fî śibrayni fï ğawfi
Рага3
kallä wa-lä adnä calä qurbi 1-mazäri li-man
yaää3
a-carafta ämäda s-samä3

fï sikkat-T abdä wa-mä
min sikkatin abdä ilay-hi wa-lastu algazu
cindam9
aşifu f-farlqa awi 1-hamä
unzur bi-caynay-ka l-binä3a samä wa-fäla
wa-azlamä
wa-scal a-hädä maşrifun mali^ü ğawâniba-hu
damä

88 cAbbäs Mahmud al-cAqqäd, cÄbir sabïl, Al-Qähira 1997, s. 29-30.
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tağidi ş-şawâba muğassamâ
fî-hi damun lâ śakka fî-h
fî külli tirsin aw kitabin aw siğillin yahtawT-h
wa-dami l-muqattiri wa-s-safTh
yağrî hunâka wa-anta tahsibu-hu mina l-waraqi
r-rafıh

tuğlT-hi ka-d-dami fî l-curüqi sara wa-ka-d-dami
nattaqT-h
wa-sali 1-mudallisa wa-n-nazTh
sal-nT fa-lam aku falibâ
waraqan hunâka calâ r-rufufi anâlu min-hu
ğânibâ
wa-uciddu min-hu hâsibâ
a-lâ li-awrâqin arâ-hâ qâri’an aw kâtibâ
wa-limâ tağıâu bi-hi l-hawâtiru hâdiran aw
ğâ’ibâ
wa-daci 1-hasüda 1-ğâdibâ

Utwór składa się z czterech sześciowersowych monorymicznych strof
o niejednakowej długości wersach w metrum al-kamilm. Wersy 1, 3 i 6 to
dwustopowce, zaś wersy 2, 4 i 5 to czterostopowce. Zwrotki nieparzyste ry
mują się oksytonicznie, natomiast parzyste - uwzględniając akcentuację cha
rakterystyczną dla arabszczyzny egipskiej89
90 - paroksytonicznie. Wyjątkowo
ści temu wierszowi dodaje zastosowanie wyrazistej przerzutni wersowej9192
,
która praktycznie zmajoryzowała utwór. W strofie drugiej granica wersu od
dziela z jednej strony partykułę przeczącą ma od pozostającego z nią w ścis
łej relacji składniowej wyrażenia przyimkowego min sikkatin, z drugiej zaś
strony spójnik cindama od wprowadzanego przezeń zdania czasowego asifu
t-tariqa. W strofie czwartej natomiast klauzula wersowa wypada pomiędzy
frazą orzeczeniową lam aku talibcP1 a zależnym od niej dopełnieniem waraqan. Przerzutnia, będąca zjawiskiem obcym tradycyjnej stylistyce i estetyce
wierszowej oraz uważana przez klasyczną wersologię za rażące naruszenie
reguł sztuki rymotwórczej, jawi się tutaj jako chwyt nowatorski wprowadza
jący napięcie pomiędzy członowaniem składniowym a wierszowym, a także
urozmaicający tok rytmiczny wiersza. Jednak co bardziej istotne, przerzut89 Powtarzalność stopy
90 W dialekcie egipskim akcent wyrazowy pada na drugą sylabę od końca nawet wtedy, gdy
jest ona krótka. Akcentuacja taka w sposób naturalny przechodzi na mówioną wersję języka
literackiego (stąd np. madrasa zamiast madrasa).
91 Objęte nią wyrażenia zaznaczone zostały krojem pogrubionym.
92 Długa samogłoska zamiast nunacji w wygłosie wyrazu (taliba zamiast taliban) podyktowana
jest koniecznością zachowania rymu.
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nia zdaje się ucieleśniać jeden z głównych postulatów programu poetyckie
go ówczesnych modernistów, jakim było zerwanie z ideą autonomiczności
wersu na rzecz organicznej jedności wiersza. Choć z drugiej strony z owym
nowatorstwem kontrastuje archaizowany miejscami język, jak np. nieuwarunkowane metrycznie użycie formy aku zamiast pełnego akun w pierwszej
linijce ostatniej zwrotki9394
.
Tomik cAbir sabll (Przechodzień) był siódmym w kolejności zbiorem
poezji Al-cAqqada. Ukazał się w 1937 r., gdy tendencje modernistyczne
w odradzającej się literaturze arabskiej na dobre już się zadomowiły. Stąd
być może tak odważna forma przytoczonego wyżej utworu.
Próby uwolnienia się od rygoru klasycznej wersyfikacji podejmowa
ne były także przez poetów związanych z działającym w latach 1927-1935
stowarzyszeniem Apollo. Sam założyciel tej grupy literackiej Ahmad Żaki
Abu Śadi (1892-1955) jako reakcję na izometrię wersową i monorymiczność
tradycyjnego wiersza arabskiego proponował na przykład stosowanie wielu
wzorców metrycznych w jednym utworze:

tufattiśu fi lubbi l-wuğüdi mucabbiran
cani 1-fikrati l-cuzmâ bi-hi li-alibbâ’i
tutarğimu asma macânT l-baąa3
wa-tutbitu bi-l-fanni sirra l-hayah
wa-kullu macnan yariffu laday-ka fi 1-fanni hayyu
idâ ta°ammalta śay’an qabasta min-hu 1-ğamâl
wa-şunta-hu ka-habîsin fi fanni-ka l-mutala’li3
tabuttu fi-nâ l-cibâdah
tabuttu fi-nâ ğalâlan lâ inqidâ’a la-hu

93 Wers ten ma postać —w-/ww-v-, Użycie formy akun łączyłoby się tylko z zamianą dwu
krótkich sylab w drugiej stopie na jedną długą (—~-), co w przypadku metrum al-kâmil jest
normą. Szczegółowo na ten temat zob. np. P. Siwiec, Zarys poetyki..., s. 35-39.
94 Ahmad ZakT Abu Śadi, Aś-Śafaq al-bâkî nazım min śuAin wa-cawatif Al-Qahira 1926,
s. 535-536. Por. Fadl Naşir Mukawwic, Riyâdat Baktır wa-makânatu-hu bayna ruwwad aś-śicr al-carabîal-hadît, „Mağallat At-Tawâşul”, 2010, nr 26, s. 154.
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Pierwszy wers to typowy akatalektyczny at-tawil ze średniówką (choć
graficznie nieuwydatnioną) po mucabbiran. Wersy 2 i 3 napisane zostały
w oparciu o katalektyczną odmianę metrum al-mutaqarib^, natomiast pozo
stała część cytowanego fragmentu to al-mugtatt, w tym katalektyczny w wer
sach 5 i 8 oraz dwustopowiec w wersie 7. Z jednej strony mamy tu więc do
czynienia z celowym porzuceniem izometrii, ale z drugiej strony struktura
prozodyjna utworu nadal mocno tkwi w klasycznych wzorcach metrycznych.
W porównaniu do całego dorobku poetyckiego Abu Śadiego tego typu eks
perymenty formalne stanowią jednak przysłowiową kroplę w morzu.
Równie nowatorskie pod względem formy wiersze pojawiały się od cza
su do czasu na łamach wychodzącego w Kairze od września 1932 r. do grud
nia 1934 r. miesięcznika „Apollo”. Przykładem może być elegia na cześć
egipskiego poety Ahmada Śawqiego (1868-1932) pt. MaJtam at-tabra (Po

grzeb natury) autorstwa Mahmuda Hasana IsmacTla (1910-1977). Interesująca jest zwłaszcza jej druga część:
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wa-harîru n-nahri fi l-wâdı ka-anğâmi
n-nuwâh
wa-masTlu l-mâ’i min ğafni 1-bitâh
admaca l-kawna wa-cabrâti t-tabicah*

95 Tzw. maqsur (zob. przypis 67).
96 Mahmud Hasan Ismacil, Majtam at-tabica, „Magallat Apullu” 1933, t. 1, nr 6, s. 619-620.
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- / kullu tayrin nâha fı-hâ nâciyan
-w-- /
- / kullu ğuşnin mâla fî-hâ râtiyan
— - /
- / kullu nabcin sâla fî-hâ bâkiyan
— - /
-/
—
cabarat yamma 1-manâyâ wa-acâşîra 1-asâ
ğâlati r-rabbânu min-hâ fa-hawat
— - /
takla calâ iatti 1-manûni lâhifah
—/- •W—/- NZ —’w’/ — 'w' —

tursilu 1-annâti min qalbin hazinin
hâtifah
kaili lü n-nac5a bi-rayhâni 1-ğiyâçti
wa-n-nuğûd

wa-dfinû-hu bayna azhâri r-riyâdi
wa-l-wurüd
li-yadûca t-tıbu min ardâni-hi fî-hâ
hayâtan wa-mamâtan
wa-n5idû wa-t-tayra fî hafli r-ritâ’i
kulla şubhin wa-masâ3i

—

- /

- / ~

/ -

— / '•/'w/ —

—

- /

- /

- /
—

- /

lam yamut ŚawqT wa-fT ś-śarqi Sucâcun

min sanâ-h
sâ’ilü 1-ayyâma wa-l-ahlâma wa-d-dunyâ
——/—^—/—^—/——/—^—/-~wa-mâ dammat afanînu 1-hayâh
ayna min qîtârati 1-kawni naSîdun kâna
yahbü-hâ l-hanâ3
wa-smacü fî-hâ şadâ-h

Jak widać, wersy, dla których bazą metryczną jest wzorzec ar-ramal, nie
są izometryczne. Ich rozpiętość waha się od dwóch do sześciu stóp. Obok
w większości katalektycznych klauzul
97 lub
9899
) zdarzają się klau
zule pełne. Układ rymów jest również nieregularny, zarówno jeśli idzie
o samo współbrzmienie, jak i postać akcentową (współwystępowanie oksytonezy i paroksytonezy). Zwraca uwagę prozodyjnie nieregularny początek
wersu dziewiątego - jest to albo zamierzona, choć niczym nieumotywowana
anakruza, albo po prostu zwykłe niedopatrzenie autora. Wszystkie te dowol
ności zapowiada niejako podtytuł utworu: „elegia w formie wiersza wolne
go” (martiyya min aś-śicr al-hurr)^.
Wśród znaczących pionierów nowego wiersza nie można pominąć
cAlego Ahmada Bâktîra (1910-1970). Ten poeta i dramaturg rodem z Jemenu
97 Tzw. magşür (zob. przypis 67).
98 Tzw. mahtfuf (zob. przypis 63).
99 Fadl Naşir Mukawwic (op. cit., s. 156) nie ma racji, twierdząc, że wiersz ten jest współczesną
odmianą muwaśśaha. Wydaje się, że swoją opinię oparł głównie na analizie kilku początkowych
wersów, gdy tymczasem to pozostałe części nadają całej elegii charakter tzw. wiersza wolnego.
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zasłynął jako propagator wiersza białego, którym w połowie lat trzydziestych
ubiegłego wieku przełożył na arabski Romea i Julię Szekspira, a niedługo po
tem napisał własny dramat poetycki pt. Ihnatun wa-Nafartiti (Echnaton i Nefertiti). We wstępie do pierwszego wydania tego dzieła podkreśla nowatorstwo
zastosowanej przez siebie techniki. Jego zdaniem wiersz biały uprawiany przez
innych arabskich poetów, jak na przykład Az-Zahawiego, od klasycznej kasydy
różni się tylko brakiem rymu, ponieważ nadal przestrzegane są w nim wszyst
kie pozostałe reguły wersyfikacyjne, w tym zasada autonomii tradycyjnie rozu
mianego wersu (bayt). Tymczasem w jego koncepcji jednostkę nadrzędną, po
której następuje pauza, stanowi zdanie obejmujące zazwyczaj więcej niż jeden
wers100101
. Dodaje też, że na gruncie języka arabskiego najodpowiedniejsze dla
tego typu wiersza są jednorodne wzorce metryczne oparte na powtarzalności
tej samej stopy. Oto krótkie fragmenty wspomnianej wyżej sztuki:
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inna fî qaşri fircawna hâdâ l-qaşri 1-ğamîl hayyatun raqtâ3u namat-hâ baran s-§âm

5abicat min turâbi l-caduwwi wa-ğâ3at tamuğğu s-simâm wa-la-hâ caynâni tamuğğâni
nüran yacummu l-fu3âd
nüran yata3allaqu fı-hi z-zalâmu wa-yalmacu fı-hi s-saw9d
tatalawwâ calay-kum ‘adadan wa-hiqda
wa-tafihhu calay-kum niwâ3an wa-kayda
wa-tanuttu s-sumûma nahâran wa-layla
wa-taJ>ubbu calay-kum tubüran wa-wayla
in-nı la-arâ-hâ zâhifatan nahwa-kum
yâ la-hu manzaran yamlaAı n-nafsa hûla
id tarfacu qiman wa-tashabu fi 1-arçli dayla

/—/^-/-^-/——/——/---- //—'^1 —
100 cAlı Ahmad Baktır, lhnâtün wa-NafarfUi, Al-Qâhira 1940, s. 12-14.
101 Ibidem, s. 18-19.
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al-cillatu ya $ahib-I fi qalbi-ka la fi gafni-ka
a-yafiru fu3adu-ka min waęfi-ha rucban kayfa law
cayanta idan aęnafa l-afafi llatT Cind-T
min kulli biladi l-calami bayna tiwalin diqaqin
wa-uhra qisarin gilazin wa-ma bayna bldin wa-sudin
wa-ruqSin wa-ruqtin wa-sulcin wa-dati qurun

Cała czteroaktowa sztuka utrzymana jest w metrum al-mutadarikWi, przy
czym wersy katalektyczne mieszają się z akatalektycznymi. Mimo że w za
łożeniu napisana została wierszem białym, nie brak w niej również rymów.
Użyte sporadycznie, jakby mimo woli, pełnią wraz z innymi paralelizmami
językowymi rolę dodatkowej, doraźnej rytmizacji lub stylizacji tekstu. Choć
zdarzają się też dłuższe rymowane passusy, jak w pierwszym z powyższych
cytatów, który jest częścią wypowiedzi kapłana ćabi rozpoczynającej sztukę

(w transkrypcji rymy zaznaczone krojem pogrubionym). *
102 Ibidem, s. 19.
103 Powtarzalność stopy c«- lub —.
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Drugi z przytoczonych fragmentów (już bezrymowy) jest dobrą ilustracją
przyjętej przez BaktTra zasady nadrzędności zdania w stosunku do struktu
ry metrycznej wiersza. Na granicy wersów 2 i 3 znajduje się bardzo mocna
przerzutnia polegająca na oddzieleniu spójnika law od reszty otwieranego
przezeń poprzednika okresu warunkowego. Z kolei w wersach 4 i 5 klauzula,
zbiegająca się z zakończeniem spójnej całostki syntaktycznej, wypada we
wnątrz stopy, rozrywając ją pomiędzy dwa wersy (tzw. tadwir).
Na początku lat czterdziestych minionego wieku tendencje nowatorskie
w poezji arabskiej się umacniają. Proces ten przebiega jednak dość wol
no, ponieważ przywiązanie do tradycyjnych form literackich i niechęć do
przyjmowania obcych wzorów są ciągle jeszcze mocne. Jednym z przeja
wów odchodzenia od klasycznej, kasydowej konstrukcji stychiki staje się
stopniowa rezygnacja z praktykowanego od stuleci dwukolumnowego za
pisu wierszy średniówkowych. Jest to naturalna konsekwencja następują
cego przedefmiowania pojęcia wersu polegającego na przeniesieniu punk
tu ciężkości z autonomicznej struktury metrycznie dwudzielnej, złożonej
z pary hemistychów ekwiwalentnych co do liczby i porządku stóp (bayt),
na strukturę metrycznie i kompozycyjnie równoważną dotychczasowemu
półwersowi (śatr).
Reprezentatywne dla tamtego okresu wydają się opublikowane w tym
samym 1944 r. tomiki Al-Hurriyya (Wolność) Yusufa al-Hala (1917-1977)
oraz Qalat li as-samra1 (Rzekła mi brunetka) debiutującego wówczas Nizara
Qabbaniego (1923-1998). Zebrane w nich utwory co do struktury rytmicz
nej niewiele różnią się od klasycznych poematów arabskich. Są tak samo
izometryczne i monorymiczne zarazem104105
. Ich forma graficzna została tylko
arbitralnie „uwspółcześniona ” poprzez umieszczenie każdego hemistychu
w osobnej linijce, jak np.:
JjJJ ¿y«

(JA ‘ uikjjC.

JJ lii Jja. Jjąjj

104 Rymujące się wyrazy wyróżniono w transkrypcji krojem pogrubionym.
105 Yûsuf al-Hâl, Al-Acmâl aś-śicriyya al-kâmila, Bayrüt 1979, s. 60.
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caynâ-ki hal anâ man yarüdu
cawâlima 1-asrâri wahda-h
wa-yağûlu hayrânan yara
mâ tutbiqu 1-ağfana cinda-h
suwarun mina 1-âyâti kam halacat
calâ l-akwâni ğidda-h
fa-ka3annamâ sakara z-zalâmu
fa-madda li-l-anwâri zanda-h
fa-tadâhakat zuhru n-nuğûmi
wa-cânaqat li-ş-şubhi nahda-h

Mamy tu do czynienia z hiperkatalektyczną odmianą metrum al-kamil,
w której ostatnia stopa drugiego hemistychu powiększona jest o wartość dłu
giej sylaby. Zapis hemistychów metrycznych jako odrębnych wersów nie
zmienia tej sytuacji. Efektem ubocznym takiej operacji może być zakłócenie
ekwiwalencji metrycznej tak zmodyfikowanej konstrukcji wierszowej. Wi
dać to szczególnie wyraźnie w linijkach 1, 5, 7 i 9, gdzie na skutek sztuczne
go podziału wersów bezśredniówkowych stopa, która powinna rozpoczynać
drugi hemistych, została rozerwana pomiędzy dwa wersy.
Nierzadkim zjawiskiem są mniej lub bardziej agresywne przerzutnie:

zâğat bi-ya d-dunya
wa-qalb-T dalia can-hu 1-habaru
taluffu-hu 1-hTratu fi
awhâmi-hâ fa-yactaru
wa-yartamT wa-l-hulmu fi

</—/—

-- /---- ----

yaqzati-hi yandatiru

Wyrazista przerzutnia widoczna jest w wersach 3 i 5, gdzie klauzula
wypada wewnątrz wyrażenia przyimkowego. Przyimek fi pozostaje jakby
w zawieszeniu przed pauzą wersyfikacyjną, co stwarza łatwo wyczuwal
ne napięcie pomiędzy członowaniem wersowym a składniowym i jedno
cześnie otwiera pole dla pozaskładniowych interpretacji tekstu. Ponadto*
106 Ibidem, s. 35.
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w pierwszym wersie widoczne jest opisane wcześniej rozdzielenie stopy
pomiędzy dwa wersy.
Trudno powiedzieć, ile w tym wszystkim intencjonalności, a na ile jest
to naturalna konsekwencja czysto technicznej innowacji, za jaką można
uznać odejście od tradycyjnego, dwudzielnego zapisu. Za tą drugą opcją
przemawiają pozostałe wiersze tomiku, a także utwory innych poetów tam
tego okresu, jak Uktubi li (Napisz do mnie) Nizara Qabbaniego:

ilay-ya ktubT ma śfti in-nT uhibbu-hu
wa-atlu-hu śicran dalika 1-adaba 1-hulwa
wa-tamta$$u ahdab-T nhina3ati risatin
nisa^iyyati r-racśati nacimati n-nagw3
calay-ya q$u$T anba3a nafsi-ki wa-bcatT
bi-śakwa-ki man mitl-T yuśariku-ki ś-Sakwa
la-tufrihu-nT tilka l-wurayqatu hubbirat
kama tufrihu t-tifla l-ala^Tbu wa-l-hulwa

---------- —

------------------------—

---------- '•>——
---------- /------------------- /—
---------- /----------

Budowa tego wiersza jest jeszcze bliższa formom klasycznym. Świad
czy o tym jego wzorzec metryczny - najbardziej charakterystyczny i najczę
ściej stosowany w dawnej poezji arabskiej at-tawil. Podobnie jak w wierszu
Yusufa al-Hala, samo zapisanie hemistychów jako osobnych linijek tekstu
nie ma tu praktycznie żadnego wpływu na rzeczywistą rytmikę wiersza,
o której decyduje przede wszystkim metryka i monorym.
W obu tomikach znalazły się też wiersze znacznie odbiegające formą od
pozostałych. W zbiorze Yusufa al-Hala za takie uznać można napisany tetrastychem Firaq (Rozstanie)107
108 czy złożony z 36 strof poemat Bilad-i (Mój kraj)109,
a także wiersz Al-Mawkib (Procesja):
107 Nizar QabbanT, Al-Acmdl aś-śi‘riyya al-kamila, t. 1, Bayrut [b.d.w.], s. 26.
108 Yusuf al-Hal,op. cii., 46-48.
109 Ibidem, s. 71-80.
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ummat-ı hayyâ bi-na
malcabu 5-Samsi la-nâ
wa-la-nâ r-rahbatu min külli mada
fa-idâ kullu şabah
min-ki fî l-âfaqi lah
yağmuru d-dunyâ diyâ^an wa-hudâ
wa-tarâ-nâ lam nazal
nuhbata l-culâ l-uwal
wa-yamTna 1-mağdi annâ awma3â
kam rafacnâ calam3
wa-banayna umama
wa-ğarasnâ Sâti’an wa-sâtinâ

mal’u kaffi-nâ 1-ğadu
ma§riqun muhalladu
wa-bi-nâ tafnâ wa-tahyâ umamu
fa-la-nâ cizzu d-dana
wa-mawâsimu 1-ğina
wa-la-nâ fi külli ufqin calamu
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110 Ibıdem, s. 89-90.
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Zwraca uwagę budowa tych sześciowersowych strof skomponowanych
na bazie katalektycznego metrum ar-ramal. Oparta została mianowicie na
kontraście wersów krótszych i dłuższych ułożonych w triady: dwa dwustopowce i jeden trzystopowiec. W podobnym porządku układają się rymy:
aabccb ddeffe itd., przy czym w drugiej zwrotce rym wersów trzystopowych
jest, jak widać, przybliżony.
Jeszcze ciekawszy jest wiersz Indijac (Poryw) Nizara Qabbaniego:
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undu-ki
acrifu anna-ki la Say3a gayru htin ial
wa-gayru ftiraęlin
wa-gayru su3alin yunadl su’al
wa-wacdin bi-bali l-canaqidi
bali d-dawal
undu-ki
aclamu anna n-nugum
uriim

111 Nizar Qabbani, op. cit., s. 3160

—^/

wa-duna hawa-na taqum
tuhum
tiwalun tiwal
ka-lawni 1-muhal
ka-rag^i 1-mawawili bayna 1-gibal
walakin cala r-ragmi mimma huwa
wa-usturati 1-gahi wa-l-mustawa
agubu calay-ki d-<jura wa-t-tilal
wa-aftahu can-ki cuyuna 1-kuwa
wa-amśT
lacalli-ya data zawal
ara-ki cala śuqrati 1-multawa
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To jedyny taki utwór w całym tomiku. Choć oparty na powtarzalno
ści typowej dla metrum al-mutaqarib stopy
ma wszelkie znamiona
wiersza nieregularnego; rozpiętość wersów waha się między jedną a pięć
i pół stopy112, klauzule akatalektyczne przeplatają się z katalektycznymi,
oksytoniczne z paroksytonicznymi i proparoksytonicznymi, a zmienne rymy
z wersami bezrymowymi (w. 1, 7, 19). Występujące w wierszu przerzutnie (np. w. 8-11)113 nie pozostawiają cienia wątpliwości, że są wynikiem
przemyślanej arbitralnej decyzji poety, a nie rezultatem wyłącznie graficz
nej organizacji tekstu. Świadczą o tym podkreślone dobitnie za pomocą
znaku diakrytycznego (sukuri) formy pauzalne rymujących się wyrazów
(nugum, urum, taqum, tuhum), wprowadzające kataleksę, która z natury za
rezerwowana jest dla klauzuli, a w klasycznym wierszu arabskim także dla
średniówki. Nie stało przecież nic na przeszkodzie, ani co do dokładności
rymowania, ani co do iloczasowej struktury stopy, by posłużyć się formą
niepauzalną (nugumu, urumu, taqumu, tuhumii). Wówczas wersy byłyby
akatalektyczne, rymy zaś bardziej rozbudowane i paroksytoniczne.

112 Połówka stopy ma tu związek z opisanym wcześniej zabiegiem rozdzielenia stopy klauzulo
wej pomiędzy dwa wersy (jak np. w wersach 1, 5, 9, 7) i jest rezultatem incydentalnego podpo
rządkowania metryki członowaniu składniowemu.
113 Nugum —» urum, taqum —» tuhum.
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AWANGARDA IRACKA
I TAK ZWANY WIERSZ WOLNY
27 października 1947 r. iracka poetka Nâzik al-Malâ’ika, poruszona maka
brycznymi doniesieniami z Egiptu na temat szalejącej tam epidemi, napisała
słynny wiersz pt. Al-Külîrâ (Cholera)11''. Jeszcze tego samego roku, na począt
ku grudnia wiersz ukazał się drukiem w libańskim czasopiśmie ,,Al-cUrüba”,
którego egzemplarze wkrótce potem dotarły do Bagdadu. Jak tłumaczyła póź
niej autorka, starała się w nim oddać rytm, jaki w jej wyobraźni wybijały
kopyta koni ciągnących wozy załadowane trupami ofiar zarazy114
115. Nie przy
padkowo posłużyła się metrum al-mutadarik"6 zwanym też habab lub rakd
al-hayl, co po arabsku oznacza kłus. Zrezygnowała jednak z ekwiwalencji
metrycznej wersów, której przestrzeganie traktowane było ciągle jeszcze jako
reguła wierszowości. W rezultacie powstał utwór znacznie odbiegający formą
od klasycznych norm wersyfikacyjnych117:
¿yjl^
OlJ^5/I

11

«'LoUall (3**^

114 Nâzik al-Malâ’ika, Dîwân Nâzik al-Malarka, t. 2, Bayrût 1997, s. 138-142.
115 Nâzik al-Malâ’ika, Qa(lâyâ aś-śicr al-mucâşir, Bayrût 1981, s. 35.
116 Metrum to oparte jest na powtarzalności stopy
(w tym jej wariantów:
lub —).
117 W notce autobiograficznej stanowiącej część przedmowy autorskiej do jednego ze swoich
tomików wierszy Nâzik al-Malâ’ika wspomina, że wiersz Al-Kûlirâ pisała trzykrotnie. Pierwsze
dwie wersje skomponowane w oparciu o klasyczny dwudzielny wzorzec wersyfikacyjny uznała
za nieudane. Dopiero za trzecim razem powstał utwór, który zyskał jej aprobatę. Pisała go szyb
ko, niesiona emocją po tym, jak z radia usłyszała wiadomość, że liczba ofiar zarazy w Egipcie
sięgnęła już tysiąca zmarłych dziennie. Po niespełna godzinie wiersz był gotowy. Kiedy rozemocjonowana pokazała go swoim najbliższym, spotkała się z kąśliwą krytyką matki i braci oraz
irytacją ojca, dla których tak radykalne naruszenie utartych kanonów wersyfikacyjnych i styli
stycznych było nie do przyjęcia. Niezrażona tą reakcją poetka miała wówczas wykrzyknąć, iż
jest pewna, że utwór ten „zmieni mapę poezji arabskiej”, zob. Nâzik al-Malâ’ika, Yuğayyir
alwâna-hu al-bahr, Al-Qâhira 1998, s. 9-11.
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sakana 1-laylu
aşği ilâ waqci şada 1-annât
fi cumqi z-zulmati tahta ş-şamti calâ l-amwât
şarahâtun taclû tadtaribu

hüznün yatadaffaqu yaltahibu
yatacattanı fı-hi şada 1-âhât
fî külli fiı’âdin ğalayânu
fî 1-kühi s-sâkini ahzânu
fî külli makânin ruhun taşruhu fî z-zulumât
fî külli makânin yabkî şawt
hâdâ mâ qad mazzaqa-hu l-mawt
al-mawtu l-mawtu l-mawt
yâ huzna n-Nîli ş-şârihi mimmâ facala l-mawt
talaca 1-fağru
aşği ilâ waqci hutâ l-mâiîn
fî şamti 1-fağri aşih unzur rakba 1-bâkîn
caâratu amwâtin ciirûnâ
lâ tuhşi aşih li-l-bâkînâ
ismac şawta f-fifli 1-miskîn
mawtâ mawtâ dâca l-cadadu
mawtâ mawtâ lam yabqa ğadu
fî külli makânin ğasadun yandubu-hu mahzün

lâ lahzata ihlâdin lâ şamt
hâdâ mâ facalat kaffu l-mawt
al-mawtu l-mawtu l-mawt
taskü 1-baSariyyatu taJkü mâ yartakibu l-mawt
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al-kûlîrâ
fi kahfi r-rucbi maca l-aśla3
fi şamti 1-abadi l-qâsî haytu 1-mawtu dawa3
istayąaza dâ^u 1-kûlTrâ
hiqdan yatadaffaqu mütürâ
habata l-wâdî 1-mariha l-wuddâ3
yaşruhu mudtariban mağnûnâ3
lâ yasmacu şawta 1-bâkTnâ
fi külli makânin hallafa mahlabu-hu aşdâ3
fi kûhi 1-fallâhati fi 1-bayt
lâ śay3a siwa sarahati l-mawt
al-mawtu l-mawtu l-mawt
fi Sahşi 1-kûlTrâ l-qâsı yantaqimu l-mawt

aş-şamtu marn
la śay3a siwa rağ^i t-takbir
hattâ haffaru l-qabri tawâ lam yabqa naşir
al-ğâmicu mata mu3addinu-hu
al-mayyitu man sa-yu3abbinu-hu
lam yabqa siwa nawhin wa-zafîr
at-tiflu bi-lâ ummin wa-abi
yabki min qalbin multahibi
wa-ğadan lâ Sakka sa-yalqafiı-hu d-dâ3u s-sarîr
yâ Sabaha 1-haydati mâ abqayt
lâ śay3a siwâ ahzâni l-mawt
al-mawtu l-mawtu l-mawt
yâ Mişnı Sucûr-T mazzaqa-hu mâ facala l-mawt
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Wiersz składa się z czterech trzynastowersowych strof wyodrębnionych
nie tylko graficznie, ale przede wszystkim poprzez powtarzające się układy
rymów klauzulowych oraz paralelne struktury iloczasowe wersów. Autorka
wykorzystała wszystkie możliwe postacie akcentowe w zakończeniach ry
mowych wersów: proparoksytonezę w wersach 4, 5, 20, 21,43, 44, 46 i 47,
paroksytonezę w wersach 1, 7, 8, 14, 17, 18, 27, 30, 31, 33 i 34 oraz oksytonezę w wersach 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42, 45, 48, 49, 50, 51 i 52. Przeważają
klauzule oksytoniczne (33 na 52 wersy). Każdą strofę zamyka sekwencja
czterech wersów o takich samych oksytonicznych rymach klauzulowych,
z których trzy ostatnie kończą się wyrazem mawt (śmierć), tworząc swego
rodzaju refren.
W 1949 r. Nazik al-Malaika opublikowała swój drugi tomik poezji
pt. Śazaya wa ramad (Odpryski i popiół), do którego włączyła wiersz Al65

-Kul1rani. Mniej więcej jedna trzecia spośród 32 utworów, jakie złożyły
się na ten zbiór, to wiersze w znacznym stopniu wykraczające poza reguły
klasycznej wersyfikacji arabskiej. Nie wszystkie jednak odznaczają się tak
regularnym podziałem i układem rymów jak Al-Kulira, co widać na przy
kładzie wiersza Ugniyyat al-hawiya (Pieśń otchłani):
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118 Jej pierwszy tomik pt. cAśiqat al-layl (Kochanka nocy) ukazał się w 1947 r. Wszystkie zawarte
w nim wiersze skomponowane zostały zgodnie z regułami klasycznej metryki arabskiej.
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mağağtu z-zawäyä llatî taltawï
warâ’a n-nufus
warana barîqi l-cuyün

■/—
—/--——

119 Nâzik al-Malâ’ika, Dîwân..., t. 2, s. 121-125.
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wa-abğadtu hattâ s-sukûn
wa-tilka l-macânT llatî tantawî
calay-hâ l-ku’üs
macânî ş-şadâ wa-l-ğunün
macânı 1-hatâyâ llatî tubriqu
bariqa n-nuğüm
wa-fî lamsi-hâ 1-lahabu l-muhriqu
wa-lawnu 1-humûm
karihtu 1-ğufuna llatî ta°siru
wa-halfa sama’i btisâmâti-hâ
lahıbu l-huqûd
karihtu 1-akuffa 1-latî tacşiru
wa-halfa harârati rac§âti-hâ
ğumüdun ka-dulli 1-hayâh
calâ ğuttatin tahta bacdi 1-luhüd
taîtu bi-hâ dûdatun fî burûd
karihtu rticâsa S-sifah
bi-rağci ş-şalâh
fa-fî külli lafzin hatFah
tağîiu bi-hâ rağabâtun danFah
wa-cuftu tumûh-î wa-baht-i t-tawîl
cani 1-hayri wa-l-hubbi wa-l-mutuli l-câliyah
wa-haqqartu sacy-ı ilâ câlamin mustahîl
fa-halfa nhidâci-ya tantaziru l-hâwiyah
wa-cuftu ğunün-ı l-qadîma wa-cuftu 1-ğadıd
wa-awdactu-hu fî makânin baîd
dafantu bi-hi rağabâti 1-baâar
wa-sammaytu-hu ğannata l-wâhimîn
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sa-tamdî s-sanîn
limâdâ uhissu 1-asâ wa-d-dağar
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wa-kaffu 1-matar
taluffu calâ cunuq-î l-muhtaniq
hibâla 1-fikar
wa-ayna asîru wa-qalb-î n-naziq
hunâlika mâ zâla lâ yabrudu
wa-lâ yahtariq
ka-qalbi abî l-hawli ayna 1-ğadu
uhissu hayât-î tadûb
qifî lahzatan wâhidah
wa-lâ tashabî yada-ki 1-bâridah
fa-uğniyyatu l-hâwiyah
tuhîbu bi-aqdâmi-ya s-sândah
wa-talwî d-durüb
qifî lahzatan yâ hibâla 1-hayâh
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wa-lä tatruki-m hunä
mucallaqatan bi-l-farâği r-rahîb
fa-ams-î 1-qanb
taläää calä âhiri 1-munhanä
wa-zillu gad-T
talattama awä-hu law ahtadT
qifi lahzatan wähidah
wa-lä tashabT yada-ki 1-bäridah
fa-ugniyyatu 1-häwiyah
turaddidu-hä 1-anfusu 1-ğâniyah
tukarriru-hâ fî ğunün
calä samci-ya 1-muğhadi
tukarriru-hä lam yacud l-T sukün
akädu asTru ilä 1-häwiyah
maca s-sä’irin
wa-adfinu ähira ahlämi-yah
wa-ansä gad-T
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Tomik Sazäyä wa ramäd poprzedziła autorka wstępem, w którym prze
konywała, że zastosowane przez nią odstępstwa od obowiązujących do tej
pory standardów weryfikacyjnych nie oznaczają radykalnego zerwania
z Farahidiowską metryką lecz stanowią twórczą modyfikację klasycznych
reguł wierszowych. Odejście od restrykcyjnej zasady ekwiwalencji werso
wej oraz swobodne operowanie rymem ma uwolnić wiersz od balastu niepo
trzebnych słów, będących często jedynie wypełniaczami w narzuconej, moc
no skonwencjonalizowanej formie wierszowej. Dzięki temu słowa odzyskują
właściwą dla poezji moc i kondensację treści.
Warto zauważyć, że w tym teoretycznym wstępie ani raz nie pojawia
się określenie „wiersz wolny”. Swój poetycki eksperyment nazywa Näzik
al-Malä’ika po prostu nowym stylem120. Jednak dalsze poszukiwania for
malne i rozważania nad tą coraz chętniej stosowaną wówczas przez arabskojęzycznych poetów odmianą wiersza zaowocowały obszernym opraco
waniem teoretycznym na temat nowej poezji arabskiej. W 1962 r. poetka
wydała książkę pt. Qadäyä aś-śicr al-mucasir (Problemy współczesnej
poezji), na którą złożyły się m.in. zagadnienia poruszane w artykułach
publikowanych wcześniej na łamach czasopism „Al-Adib” i „Al-Ädäb”.
Była ona próbą dyskryptywno-normatywnego ujęcia problematyki zwią
zanej z arabską poezją połowy XX w., ale jednocześnie swoistym manife
stem poetyckim. Autorka przedstawiła w niej w szczegółach swoją własną
teorię wiersza wolnego, który - jak z naciskiem podkreśliła - ,jest przede
120 Ibidem, s. 13-20.
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wszystkim zjawiskiem prozodyjnym”121. Teoria ta sprowadza się do trzech
głównych postulatów:

1. Odejście od izometrii przy jednoczesnym utrzymaniu stopowej
struktury wiersza. Wersy nie muszą być metrycznie równoważne, jednak
podstawowym składnikiem prozodyjnej budowy wersu pozostaje nadal stopa.
Liczba stóp w poszczególnych linijkach utworu może się wahać od jednej do
kilku, ale ich porządek musi być stały w każdym wersie. Oznacza to w prak
tyce, że wiersz powinien opierać się na powtarzalności takiej samej minimal
nej cząstki sylabiczno-iloczasowej. Jako najbardziej nadające się do wiersza
wolnego uznała Nazik al-Mala3ika stopy:
,
oraz
, a więc te, które w klasycznej wersyfikacji arabskiej tworzą
metra jednorodne: al-kamil, ar-ramal, al-hazag, ar-ragaz, al-mutaqarib oraz
al-mutadarik22. Metra te, uwolnione od rygoru ekwiwalencji wersowej, za
adaptowane zostały do wiersza wolnego jako podstawowe wzorce wyjściowe.
Oprócz nich Nazik al-Mala3ika dopuszczała jeszcze wykorzystywanie wzor
ców al-wafir i as-saric'2i. Zastrzegła jednocześnie, że w tych dwóch przypad
kach w zakończeniach wszystkich wersów danego utworu powinna znaleźć
się obligatoryjnie stopa — lub —w zależności od wybranego metrum124125
.
Zasadę tę jednak sama naruszała, o czym świadczą następujące przykłady:

yanamu 1-wardu aw yaęhu
wa-yabsimu fi 1-mada laylun nadin
aw yantaśT subhu
sawa^un daka aw hada habTbi anta maśgulu
sudan min-niya awtarun tuęalli wa-taratTlu

121 Nazik al-Mala’ika, Qa(/aya..., s. 69.
122 Ibidem, s. 67. Poetka określa je mianem „czyste” (sąfiya), w opozycji do „mieszanych”
(mamzuga) złożonych z kombinacji dwu różnych stóp.
123 Pozostałe klasyczne wzorce metryczne uznała za nienadające się do wiersza wolnego, zob.
ibidem, s. 68-70.
124 Ibidem, s. 68.
125 Nazik al-Mala’ika, Diwan..., t. 2, s. 470.
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cala maktabi-ka 1-baridi tankabbu bila ahlam
wa-tasriqu ruha-ka l-arqam
wa-cinda ritagi-ka 1-masdtidi tartaddu
1-mawawTlu

——
------- /------- /-------

wa-qad adhaku qad abkT wa-asharu fi d-duga

wa-anam

-------

Wiersz ten nie dość, że nie spełnia wspomnianego wyżej wymogu stoso
wania stopy w— w zakończeniach wersowych, to na dodatek stopy klauzu
lowe przybierają w nim zupełnie dowolnie raz postać ~------ o spadku paroksytonicznym, raz proparoksytoniczną
, a innym razem ~—— (lub
) z ostatnią sylabą ponaddługą, wymuszającą oksytonezę.
Z kolei zakończenia wersów utworu, z którego pochodzi poniższy cy
tat, tylko częściowo odpowiadają ustalonym przez poetkę kryteriom. Choć
poszczególne klauzule są zgodne ze schematem as-saric, to jednak altemują
w nich dwie prozodyjnie różne odmiany stopy: pięciomorowa, generalnie
proparoksytoniczną —
, oraz sześciomorowa, jednoznacznie oksytonicz¿IJJC. L
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tafaggarT ya cuytin
bi-l-ma^i bi-l-aśiccati d-diPibah
tafaggarT bi-d-daw3i bi-l-alwani fawqa
l-qaryati ś-śahibah
fi dalika 1-wadT 1-mugaśśa bi-d-duga
wa-s-sukun*

/

*
—
--- /■

----- </—/----- ~-/----- '->—/■

126 Ibidem, s. 154-155.
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tafaggan bi-l-luhun
fawqa nbisati s-safhi bayna t-tilal
fi 1-munhana haytu tamugu z-zilal
tahta mtidadi l-gu$un
tafaggari bi-l-gamal
wa-śayyidT yutubiya fi 1-gibal
yutubiya min śagarati l-qimam
wa-min hariri 1-miyah
yutubiya min nagam

- /

~

nabidatan bi-l-hayah

Podobny brak konsekwencji widoczny jest w obu cytowanych już wcześ
niej utworach. W wierszu Al-Kulira stopa klauzulowa przybiera pięć postaci:
—, ——,
, a nawet
, natomiast Ugniyyat al-hawiya ma trzy
warianty zakończeń wersowych: w—,
i
.
Nazik al-Mala3ika mogła oczywiście nie zetknąć się z pojęciem mory,
z pewnością jednak musiała dokładnie znać reguły klasycznej arabskiej wersologii, do której ciągle się przecież odwołuje. Te zaś zdecydowanie wyklu
czają w klauzulach tego samego wiersza wymienność prozodyjnie nierównoważnych stóp, takich jak ------ i ~—— czy —i —. Poetka zdaje
się więc nie zauważać, że narusza określane przez siebie samą normy budo
wy wiersza wolnego. Jednocześnie z całą surowością piętnuje poczynania
formalne innych autorów. Wytyka Nizarowi Qabbanienu oraz poetce Fadwa
Tuqan stosowanie stopy —w klauzulach wzorca ar-ragaz, nazywając
to „okropnym błędem”, którego nie toleruje „ucho arabskie”127128
, podczas gdy
swoich odstępstw od reguł wersyfikacyjnych nie dostrzega lub je usprawie
dliwia. Po krytycznej uwadze swego wuja óamlla al-Mala3ika, że wewnątrz

niektórych wersów wiersza Al-Kulira™ użyła niezgodnie z zasadami me
trycznymi formy —^~129, dochodzi do wniosku, iż skoro w trakcie proce
su tworzenia jej wrażliwe ucho nie wyczuło dysonansu, nie należy widzieć
w tym błędu, ale raczej wersyfikacyjne nowatorstwo, nie tylko nienaruszające równowagi rytmicznej wzorca, lecz wręcz twórczo uzupełniające trady
cyjną metrykę130131
. By wykazać słuszność tej modyfikacji, przeprowadza ro
zumowanie, w którym dowodzi iloczasowo-rytmicznej ekwiwalencji pomię
dzy stopami —i
Odtąd wariant ten stosuje z rozmysłem w innych
127 Ibidem, s. 106-108.
128 Chodzi o wersy: 2, 11, 13, 15, 17, 26, 29,33,36, 39,49-50.
129 Zamiast poprawnego ---,
lub —.
130 Klasyczna wersyfikacja arabska wyklucza użycie wariantu
wewnątrz wersu, ponieważ
wiąże się on z naruszeniem struktury mocnej części stopy, jaką jest układ:
(tzw. watid magmity
131 Nazik al-Mala’ika, Qa(Iayd..., s. 112-114.
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utworach, jak np. w wierszach Al-Garh al-gadib (Gniewna rana) ze zbioru
Śazaya wa-ramad'-2 (Odpryski i popiół) czy Lacnat az-zaman (Przekleństwo

czasu) z tomiku Qararat al-mawgam (Głębia fali).

2. Odejście od dwudzielności metrycznej wersu. W klasycznym mo
delu wiersza, ciągle jeszcze przeważającym w pierwszej połowie XX w.,
podział wersu na dwa metrycznie ekwiwalentne hemistychy był powszech
nie stosowaną regułą. Wyjątek od niej stanowiły w zasadzie tylko formaty
trzystopowe skomponowane w oparciu o metrum ar-ragaz lub as-saric oraz
w pewnym stopniu poezja stroficzna.
W wierszu wolnym zasada ta przestaje obowiązywać. Podstawową jed
nostką segmentacji tekstu staje się wyłącznie wers. Znamienne jednak, że
w świadomości tak poetów, jak i arabskich teoretyków wiersza utożsamia
ny jest on raczej - podobnie jak w klasycznej wersologii arabskiej - z sa
modzielnym hemistychem (śatr), stojąc w opozycji do wersu dwudzielnego
(bayt). W koncepcji Nazik al-Mala3iki podlega jednak wszystkim kanonom
przypisanym wersowi, w tym przede wszystkim zasadzie prozodyjno-składniowej autonomii wykluczającej dzielenie stopy pomiędzy dwa wersy (tzw.
tadwir)1^. Z tego powodu poddała ona ostrej krytyce wiersz syryjsko-libańskiego poety Fu’ada Rifqi:

132 Nazik al-Mala’ika, Diwan..., t. 2, s. 69-73.
133 Ibidem, s. 240-248.
134 Terminem tym zaczęto z czasem określać również przerzutnię. W klasycznej arabskiej wer
sologii przerzutnię klauzulową nazywano tadmln.
135 Fusad Rifqa, Al-Qafida ad-(Ia’ica, „Śicr” 1958, nr 6, s. 32-35. Wiersz w całości składa się
z siedmiu strofoid.
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cala wagh-T rimalu ś-śakki aęwatun
bila macna rimalun taśrabu 1-gayma 1-mudawwT
rinda afaq-T fa-la dikra ugannT-ha wa-la
wacdun cala darb-T siwa rThin wa-catmin fi
aradin gawwu-ha narun wa-mawtun mitlama
kanat layalT-na wa-atayna a-nubqT fi matahi
r-ramli aqdaman tagurru l-gawca wa-l-humma
bi-la ma^wa tagurru 1-haybata 1-kubra a-nubqi
hufratan li-r-rihi ahdaqan rasa fi-ha faragu
1-huwwati 1-kubra fa-nahnu 1-ana la nadrT
a-yabqa 1-kawnu in mutna a-kanat hadihi
l-aśytPu lawla-na tura kanat
cala wagh-T durubun tantahi fi 1-gaybi
fi 1-manfa

------/------ /----- /w—
_/------/------ /------ /

—/----- /----- -----~--------------- --------- /w_
—/------/------ /------ /
-/---------------- ------------------------ --------- /__
_/------/------ /------/—
-/---------------- /------~------/w--------------- /_
—/------ /------~--------------- ---------

Nazik al-Malaoika nie pozostawiła na tym utworze suchej nitki. Zarzuciła
mu wersyfikacyjną niechlujność przejawiającą się niczym nieuzasadnionym
według niej dzieleniem stóp pomiędzy wersy (tadwir) oraz nadmiernym sza
fowaniem przerzutnią. Piętnowała łamanie reguł składni arabskiej, wskazu
jąc jako najbardziej jaskrawe tego przykłady rozerwanie pomiędzy sąsiednie
wersy ściśle powiązanych ze sobą na zasadzie sandhi wyrazów tworzących
frazy hadihi l-aśya^u (zaimek wskazujący + rzeczownik poprzedzony przedimkiem określonym) oraz faragu l-huwwati (konstrukcja przydawki dopeł
niaczowej : rzeczownik w formie status constructus + rzeczownik poprzedzo
ny przedimkiem).
Poetka nie ograniczyła się li tylko do słów krytyki, ale przedstawiła nawet
swoją, zgodną z jej własną teorią wiersza wolnego, wersję tego utworu136:
cala wagh-T rimalu ś-śakki aęwatun
bila macna
rimalun taśrabu 1-gayma 1-mudawwT cinda
afaq-T
fa-la ¿ikra ugannT-ha wa-la wacdun cala
darb-T
siwa nhin wa-catmin fi araęlin gawwu-ha
naru
wa-mawtun mitlama kanat layalT-na
wa-atayna
a-nubqT hufratan li-r-rihi ahdaqan rasa fi-ha
faragu 1-huwwati 1-kubra

136 Nazik al-Mala’ika, Qadaya.s. 167-171.
74

/- -- //- -- //- -- /'•z—

/- -

<z—

/- -- //- -- /-

'w' —

-

fa-nahnu 1-âna là nadrî a-yabqâ 1-kawnu
in mutnâ

-------/------- /------- /~-------

a-kânat hâdihi l-aSyâli lawlâ-nâ
turâ kânat calâ wagh-T
durübun tantahï fï 1-gaybi fï 1-manfa

----------------------------------- /~------------- /------- /«-------

Wiersz uporządkowany został w oparciu o przejętą zresztą z klasycznej
wersyfikacji arabskiej restrykcyjną zasadę autonomii składniowej i prozodyjnej wersu. Co ciekawe, Nâzik al-Malâ3ika nie odniosła się zupełnie do kwestii
rymów, których zarówno w rozpatrywanym fragmencie oryginału wiersza, jak
1 w zaproponowanej przez nią rekonstrukcji, praktycznie nie ma. Gdyby zaś
przyjrzała się dokładniej pozostałej części utworu, jej krytyka byłaby z pewno
ścią ostrzejsza. Zauważyłaby bowiem jeszcze jedno „niedociągnięcie” polega
jące na różnej budowie rytmicznej poszczególnych partii wiersza; strofoidy 2,
4 i 5 skomponowane zostały w oparciu o powtarzalność stopy
strofoida
2 na bazie stopy
natomiast strofoidy 6 i 7 na bazie stopy
.

3. Zachowanie rymu klauzulowego przy równoczesnym uwolnieniu
go od rygoru regularnej powtarzalności. W teorii Nâzik al-Malâ3iki rym
klauzulowy pozostaje nadal konstantą wierszową, tyle tylko, że nie musi
opierać się na stałym porządku137. W swoich komentarzach dołączonych do
zbioru Śagarat al-qamar (Księżycowe drzewo) poetka, przywiązująca szcze
gólną wagę do warstwy dźwiękowej utworu, stwierdza wręcz, że w wierszu
wolnym, pomimo całej przypisanej mu nieregulamości, powinien zawsze
dominować jeden główny rym. Wyznaje nawet, że sama zbyt niefrasobliwie
podchodziła do tej kwestii, przez co jej zdaniem ucierpiała strona muzyczna
niektórych z jej wierszy138.
Wiersz wolny według koncepcji przedstawionej przez Nâzik al-Malâ’ikç
to właściwie struktura tekstowa o częściowo tylko zredukowanej ekwiwa
lencji prozodyjnej, a nie wiersz nienumeryczny sensu stricto. Należałoby go
więc bardziej precyzyjnie określić jako nieregularny wiersz stopowy. Am
bicją irackiej poetki było wypracowanie nowego systemu wersyfikacyjnego
o charakterze normatywnym, zakotwiczonego w tradycyjnej metryce arab
skiej, ale jednocześnie uwolnionego od rygoru ścisłej regularności. Zasady
tego systemu ustalała arbitralnie w oparciu o własne odczucia, a jako instru
ment weryfikacji przywoływała nierzadko wrażliwość bliżej nieokreślonego
„arabskiego ucha”.
Nâzik al-Malâ3ika uważała się za prekursorkę nowego prądu w poezji
arabskiej. Przez długi czas twierdziła, że to jej utwór pt. Al-Külïrâ opubli137 Ibidem, s. 97.
138 Nâzik al-Malâ’ika, Diwan..., t. 2, s. 418-419.
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kowany na początku grudnia 1947 r. był pierwszą arabską próbą zastosowa
nia techniki wiersza wolnego. W związku z tym wydaje się wysoce praw
dopodobne, że poetka nie znała omawianego wyżej wiersza Indijac Nizara
Qabbaniego z 1944 r.139 Jej uwadze rnusiał też umknąć zamieszczony rok
wcześniej w miesięczniku „Al-AdTb”, w którym sama publikowała, wiersz
Fu3ada al-Haśna140 cytowany w urywku poniżej141142
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ana lawlâ-ki la-mâ kuntu wa-lâ kâna ğinâ3ı
yurqişu l-kawna calâ lahni s-sanâ3
anâ lawlâ-ki la-mâ kuntu calâ 1-ardi siwâ
zilli fanâ3
yatamattâ tahta qublâti duka3
fa-idâ ğâ3a 1-masâ3

139 Zob. s. 60 wyżej.
140 Fu3âd al-Haśn, Anâ lawlaki (Gdyby nie ty), ,,A1-Adîb” 1946, nr 10, s. 25.
141 We wstępie do piątej edycji Qadâyâ aś-śi‘r al-mu‘âşir z 1978 r. Nâzik al-Malâ’ika przyzna
ła, że kiedy pisała tę książkę, a także długo potem, nie miała wiedzy na temat jakichkolwiek
przykładów użycia formy wiersza wolnego w poezji arabskiej publikowanej przed 1947 r. Do
wiedziała się o tym ze zdziwieniem dopiero z lektury opracowań krytycznoliterackich. Jednak
według niej sięgające 1921 r. pojedyncze, niezauważone przez krytyków przypadki odejścia od
metryki FarahTdiowskiej nie upoważniają do twierdzenia, iż ruch wiersza wolnego rozpoczął się
w latach dwudziestych XX w. Aby dany wiersz lub zbiór wierszy mógł być uznany za początek
nowego zjawiska w poezji, konieczne są jej zdaniem cztery przesłanki: 1) świadomość autora
o wyjątkowości i nowatorstwie jego utworu, 2) towarzyszący publikacji dzieła manifest poetyc
ki, 3) szeroko podjęta dyskusja zarówno wśród krytyków, jak i czytelników, 4) pozytywny odzew
innych poetów przejawiający się twórczym naśladownictwem nowych propozycji na dużą skalę.
Kryteriom tym, konkluduje Nâzik al-Malâ3ika, odpowiadał dopiero jej własny tomik poezji pt.
Sazâyâ wa ramâdz 1949 r., zob. Nâzik al-Malâ3ika, Qadâyâ..., s. 14-17.
142 Wyśrodkowanie tekstu zgodne z zapisem oryginalnym.
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yatarawa wa-yuęlab
bi-ęltirab
hafqu-hu hafqu s-sarab
yatalaśa fawqa samra°i r-rimal
anti hawwalti fana3-! azala
wa-sakabti fawqa ya’s-11-amala
anti fattahti Cuytin-T fa-ra3ayt
wa-htadayt Bibl. Jv;

Jednocześnie Nazik al-Mala3ika stanowczo podkreślała, że jej Al-Kultra
wyprzedziła mniej więcej o dwa tygodnie publikację wiersza Hal kana hubban (Czy była to miłość) Badra Śakira as-Sayyaba143. Trzeba jednak zauwa

żyć, iż pod wierszem As-Sayyaba widnieje data 29 listopada 1946 r.144, co
nie pozostawia wątpliwości, że napisany został prawie rok wcześniej niż
Al-Kulira. Ponadto słowo wstępne autorstwa RafaTla Battlego (1901-1956),
w jakie został zaopatrzony wydany w Kairze145 debiutancki tomik As-Sayyaba
pt. Azhar dabila (Zwiędłe kwiaty), z którego ów utwór pochodzi, datowane
jest na 31 paździenika 1947 r. Nie można zatem wykluczyć, że tomik ten
ukazał się drukiem jeszcze w listopadzie owego roku, natomiast do Bagdadu
dotarł kilka tygodni później. Wiersz Hal kana hubban był potem jeszcze mo
dyfikowany przez As-Sayyaba, by ostatecznie przyjąć postać jak niżej:
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143 Nazik al-Mala^ika, Qadaya..., s. 35.
144 Badr Śakir as-Sayyab, Azhar dabila, Al-Qahira 1947, s. 72.
145 A nie w Bagdadzie, jak piszę Nazik al-Mala’ika, zob. Qadaya..., s. 36.
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hal tusammina llaęjT alqa huyama
am gununan am garama
ma yakunu 1-hubbu nawhan wa-btisama
am hufuqa l-aęHuci 1-harra ida hana t-talaqi
bayna caynay-na fa-atraqtu firaran bi-śtiyaq-i
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146 Badr Śakir as-Sayyab, Al-Acmal aś-śicriyya al-kamila, Al-Qahira 2011, s. 107-108. Po
czątkowo składał się z ośmiu strof. Cztery usunięte przez autora to 2, 3, 4 i 6:
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Co ciekawe, Nazik al-Mala3ika, odnosząc się do tego wiersza As-Sayyaba, oparła się na
wersji pierwotnej i zacytowała pierwszą z przytoczonych tu strof (Qadaya..., s. 36).
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can samâcin laysa tusqi-ni idâ mâ
ği’ta-hâ mustasqiyan illâ awâmâ
al-cuyûnu 1-hüru law aşbahna zil lan fi Sarâb-î
ğaffati l-aqdâhu fî aydı şihâb-T
duna an yahzayna hattâ bi-l-habâbi
hayyi’î yâ ka’su min hâfati-ki s-sakrâ makânâ
tatalâqâ fı-hi yawman Safatâ-nâ
fî hufuqin wa-l-tihâbi
wa-bticâdin sâca fî âfaqi-hi zillu qtirabi

kam tamannâ qalbi-ya 1-maklûmu law lam
tastağîbî
min bacîdin li-l-hawâ aw min qarîbi
âh law lam tacrifî qabla t-talâqî min habîbi
ayyu tağrin massa hâtay-ki sifahâ
sâkiban 5akwâ-hu âhan tumma âhâ
gayra an-nî ğâhilun macnâ su’âl-î can hawâ-hâ

a-hwa JSay’un min hawâ-hâ yâ hawâ-hâ
ahsidu d-daw3a t-turûbâ
mûSikan mimmâ yulâqî an yadûbâ
fî ribâtin awsaca ś-śicra 1-titâmâ
as-samâ’u 1-bikru min alwâni-hi anan wa-ânâ
lâ yunîlu t-tarfa illâ urğuwânâ
layta qalb-î lamhatun min dâlika d-daw3i s-sağîni
a-hwa hubbun kullu hâdâ habbirî-nî
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Wiersz ten powtarzalnością stopy
nawiązuje do klasycznego me
trum ar-ramal z tą różnicą, że zrywa z ekwiwalencją metryczną. Poszcze
gólne wersy mają od 2 do 4 stóp. Pod względem porządku stóp w wersach
strofy nie są równoważne. Rozkład rymów w pierwszych dwu zwrotkach
jest całkowicie symetryczny, natomiast w następnych został nieco zróżni
cowany, przy czym w trzeciej linijce ostatniej strofy występuje rym przy
bliżony (-arna obok -ana). Wszystkie zakończenia rymowe mają postać
paroksytoniczną, gdzie zawsze sylaba przedostatnia jest długa z natury, a os
tatnia otwarta.
W tomiku Azhar dabila z 1947 r. był to jedyny utwór zrywający z trady
cyjną arabską metryką. Zaopatrzony został w przypis wyjaśniający, że jest
to próba wprowadzenia nowej formy wiersza o nieizometrycznych wersach
i zmiennych, nieregularnych rymach na podobieństwo poezji zachodniej147.
147 Badr Śakir as-Sayyab, Azhar dabila, s. 69.
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W późniejszej twórczości As-Sayyab niemal zupełnie odszedł od klasycznej
metryki. Na 32 utwory składające się na zbiór Unsudat al-matar (Deszczowa
pieśń) z 1960 r. aż 25 reprezentuje nowy trend wersyfikacyjny, jak np. tytuło
wy wiersz tomiku, z którego pochodzi poniższy fragment:

Jl jj

i

La

f1 ....31

. JiiUl tg£*^Aj jA

ji
^Ic.

Jl j-Jl

-Ila

Jjuij La Jaaj

CjL

JjŚ

— <aI

jlil
jj^.

5liJa jlS

i

j>i Jt

lA-^ąu (Jś

: d IjJli
jl

¿JUa
SjaJJI

l^i (jlijll

(JaaI$j

^Ljj Juli

i ■ < <17

diabli

80

jL

v
jlj

cayná-ki gábatá nahTlin sácata s-sahar
aw áurfatáni ráha yan’á can-humá 1-qamar
cayná-ki hiña tabsimáni türiqu 1-kurüm
wa-tarqu§u l-atfwá’u ka-l-aqmári fí nahar
yaruggu-hu 1-migdáfu wahnan sácata s-sahar
ka3annamá tanbuiju fí gawray-himá n-nugüm
wa-tagriqáni fí tfabábin min asan áafíf
ka-l-bahri sarraha 1-yadayni fawqa-hu s-samá3
difu á-áitíPi fí-hi wa-rticá5atu 1-harTf
wa-l-mawtu wa-1-mTládu wa-z-zalámu wa-^-diyá3
fa-tastafiqu mil°a rühT rac5atu 1-buká3
wa-na5watun wahSiyyatun tucániqu s-samá3
ka-na§wati t-tifli ida háfa mina 1-qamar
ka’anna aqwása s-sihábi taárabu 1-guyüm
wa-qatratan fa-qatratan tadübu fí 1-matar
wa-karkara 1-atfalu fí cará3i5i 1-kurüm
wa-dagdagat samta l-ca$áfíri calá á-áagar
unáüdatu 1-matar
matar
matar
matar
tata’aba s-samá^u wa-l-guyümu má tazál
tasihhu má tasihhu min dumüci-há t-tiqál
ka3anna tifian báta yahdT qabla an yanám
bi-anna umma-hu 1-latT afaqa mundu cám
fa-lam yagid-há tumma hTna lagga fT s-su3ál
qálü la-hu bacda gadin tacüd
lá budda an tacüd
wa-in tahámasa r-rifaqu anna-há hunák
fí gánibi t-talli tanámu nawmata 1-lahüd
tasiffu min turábi-há wa-taárabu 1-matar
ka’anna sayyádan hazinan yagmacu 5-§ibák
wa-yalcanu 1-miyáha wa-l-qadar
wa-yantaru l-giná’u haytu ya’falu 1-qamar
matar
matar
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148 Badr Sákir as-Sayyáb, Unsüdat al-matar, Bayrüt 1969, s. 142-146; idem, Al-Armál as-.iirivya al-kámila, s. 318-322.
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Utwór składa się z czterech nierównej długości strofoid o strukturze wer
sów nawiązującej do wzorca as-sarlcW, na co wskazują katalektyczne formy
stóp klauzulowych 149
150151
. Dominują rymy oksytoniczne, natomiast wśród paro152
ksytonicznych zakończeń wersowych przeważają zdecydowanie rymy na -ar
współbrzmiące z powtarzanym dwu-, trzy-, czterokrotnie jak refren rzeczow
nikiem matar (deszcz). Z kolei w warstwie metrycznej widoczna jest wyraźna
przewaga stopy
uważanej za pochodną formy —W powiązaniu
z postacią klauzul nadaj e to wierszowi łatwo wyczuwalny rytm jambiczny,
który dodatkowo wzmocniony został przez akcent na drugiej sylabie większo
ści słowo form rozpoczynających wersy. Oryginalnym zabiegiem jest rozbicie
tekstu na wersy jedno wyrazowe (matar) o rozpiętości połowy stopy
Dwa długie poematy zawarte w tym zbiorze: Al-Mumis al-camyaJ (Ślepa la

dacznica) i Haffar al-qubur (Grabarz) to kompozycje oparte na czterostopowym
hiperkatalektycznym metrum al-kamilxi[, poprzetykane tu i ówdzie wersami
jedno- i dwustopowymi. W dwu innych utworach: Min ruJaFukay (Z apokalip
sy Fukai) oraz Bur Sacid (Port Said) poeta posłużył się na przemian wierszem
klasycznym i nieregularnym wierszem stopowym, przy czym w pierwszym
przypadku zestawił ośmiostopowy monorymiczny al-basit'52 z wierszem wol
nym zbudowanym na bazie powtarzalności stopy «w«—, o zmiennych rymach
i oksytonicznych lub paroksytonicznych klauzulach, podobnym metrycznie
do utworu tytułowego tego tomiku. Takich eksperymentów metrycznych jest
w poezji As-Sayyaba więcej. W wierszu Gaykur wa-al-madina (Dżajkur i mia
sto)153154
zbudowanym na bazie wzorca al-mutaąarib'^ wplótł kilkanaście wer
sów w metrum as-saric z przewagą stopy
(w. 5-17):
j'J J

J ć»“' J
Ja

¿Loli

149 Zbudowane na bazie sekwencji dwóch stóp typu
oraz jednej z form uważanych w teo
rii za katalektyczne warianty stopy Sww-. W edycji dzieł wszystkich As-Sayyaba pod redakcją
Nagiego cAlluśa metrum tego wiersza określone zostało jako ar-ragaz, zob. Badr Sakir as-Sayyab, Al-Acmal aś-śFriyya..., s. 318, podczas gdy w analogicznym pod względem metrycz
nym fragmencie poematu Min ruJa Fukay figuruje jako as-sarF, zob. ibidem, s. 251.
150 Zgodnie z teorią Nazik al-Mala3iki ze względu na katalektyczną postać ostatniej stopy nale
żałoby uznać, że jest to pochodna metrum as-sarF.
151 Powtarzalność stopy
152 Oparty na powtarzalności sekwencji: 5Cv-/s«-.
153 Badr Śakir as-Sayyab, Azhar dabila, s. 95-96.
154 Powtarzalność stopy
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wa-fî külli maqhâ wa-siğnin wa-mabğâ
wa-dâr
dam-T dâlika l-mâ’u hal tairabüna-h
wa-lahm-T huwa 1-hubzu law ta’kulûna-h
wa-Tammüzu tubkî-hi Lâtu 1-hazîna
tarfacu bi-n-nuwâhi şawta-hâ maca s-sahar
tarfacu bi-n-nuwâhi şawta-hâ kama
tanahhada 5-5ağar
taqulu yâ qitâru yâ qadar
qatalta id qatalta-hu r-rabica wa-l-matar
wa-Lâtu tastağîtu bi-l-mudammidi 1-hafir
an yurğica bna-hâ yaday-hi muqlatay-hi
ayyamâ atar
wa-tursilu n-nuwâha yâ sanâbila 1-qamar
damu bni-ya z-zuğâğu fî curûqi-hi nfağar
fa-kahrabâ’u dâri-nâ aşâbati 1-hağar
wa-şakka-hu 1-ğidâru hadda-hu
ramâ-hu lamhata 1-başar
arada an yunıra an yubaddida
z-zalâma fa-ndahar
wa-tursilu n-nuwâha
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tumma yaşmutu l-watar
wa-Ğayküru hadrâAı

massa 1-aşTlu
dura n-nahli fı-hâ
bi-J>amsin hazma
wa-darbT ilay-hâ ka-wam<Ji l-burüq
bada wa-htafa tıımma câda d-diyâ’u
fa-adkâ-hu hattâ anara l-madlna
wa-carrâ yadı min warâ3i d-dimâdi
ka’anna 1-ğirâhâti fı-hâ hurüq
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Natomiast w wicrsmAl-Masihbacdas-sulb (Chrystus po ukrzyżowaniu)155
użył dwu niewystępujących z reguły razem wariantów stóp:
oraz —:
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qadamun tacdû qadamun qadamu
al-qabru yakâdu bi-waqci hutâ-hâ yanhadimu
a-tarâ ğâ’û min ğayri-himu
qadamun qadamun qadamu
alqaytu ş-şahra calâ şadr-ı
aw mâ şalabû-nT amsi fa-hâ anâ fî qabr-ı
fa-l-ya’tü in-nı fî qabr-î
man yadn an-nı man yadn
wa-rifaqu Yahüdâ man sa-yusaddiqu mâ zacamü

...
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qadamun qadamu

W 1950 r. ukazał się tomik Malarka wa-śayatin (Anioły i diabły) autor
stwa innego młodego poety irackiego, cAbd al-Wahhaba al-Bayatiego, ró
wieśnika As-Sayyaba. Wśród 45 zawartych w nim utworów znalazły się trzy
napisane wierszem nieregularnym. Jednym z nich jest LiqaJ (Spotkanie):
155 Zob. Badr Śakir as-Sayyab, Unśudat al-matar, s. 130. Z niewiadomych przyczyn wiersz
ten został pominięty w edycji dzieł wszystkich As-Sayyaba pod redakcją Nagiego cAlluśa.
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caynâ-ki bâsimatâni mida banafsağin yatafattah
fî 1-ğâbi fi 1-layli l-camTq
fí ma'badi 1-hubbi s-sahiq
haytu s-sacâdatu la tanâm
illâ calâ sururi 1-ğarâm
haytu 1-azáhiru lâ tufíq
illâ calâ hamsi t-tanq
cabrâ yuballilu-hâ n-nadâ
hayra a-yaqtifu-hâ r-radâ
fi sahwati 1-fağri 1-ğamTl
min ğuşni-hâ n-nâmT 1-balTl
***
itráqatun hayra yuzallilu-hâ liqá’un câbirun
ka-liqá’i abnâ’i s-sabıl
fî zulmati 1-layli t-tawıl
yatasakkacüna bi-lâ rağâ3
wa-yadribûna bi-lâ cazâ3
fî mahmahin hâwin rahıb
fî câlami ş-şamti l-kafîb
haytu l-cawâtifu tastahıl
darban mina l-lağwi t-taqıl
wa-d-damci wa-z-zilli z-zalıl
mâ d-damcu
hal yarwí 1-ğalTl
Safatâ-ki râğifatâni mitla hawâtir-ı
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156 cAbd al-Wahhâb al-Bayâtı,/l/-/4cmâ/ aś-śicriyya al-kâmila, t. 1, cAmmân 1995, s. 36-38.
Pozostałe dwa to: ilâ sâhira (s. 76-78) i Nihâya (s. 110).
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id tarğif
kâdat wa-hammat bi-s-suûâl
wa-ka3anna-hâ qâlat
tacâl
al-laylu yahmusu wa-s-sukün
wa-n-nahru wa-l-mawğu 1-hanün
wa-ğawârih-T n-naswâ
tacâl
in-nl caSiqtu-ki fi 1-hayâl
min qablu kunnâ aw nakün
min qablu an taşbü l-cuyün
an-nahru yahmusu wa-z-zilâl
wa-kacanna-hâ qâlat
tacâl
***

5afatâ-ki zâmi’atâni mitl-î li-l-hawâ tatalahhafu
lâkin anâ
man qad akün
a-aşâba awhâm-î 1-ğunün
lâ
lan uğıba wa-lan acûd
wa-astağıbu ilâ l-wucüd
mâdiy-ya ağfa wa-starâh
lâ
lan acûda ilâ ş-şabâh
lâkin sa3altu-ki man akün
fa-hunâka ğayr-T fi d-duğün
yahfu ilay-ki
a-tasmacîn
nağwâ-hu
fî r-rîhi 1-hazTn

Poeta wykorzystał metrum al-kamil, rezygnując tylko z zasady ekwiwa
lencji wersowej. Wiersz został podzielony na trzy nierównej długości części.
Klauzule są w większości hiperkatalektyczne z rymem oksytonicznym157.
Rozmiar wersów waha się od jednej do czterech stóp. Co ciekawe, w kilku
miejscach stopy końcowe zostały rozerwane pomiędzy dwie linijki wiersza
(w. 23, 27, 31, 37, 43, 47, 51, 53), a wersy 43 i 47 to tylko pojedyncza, jednosylabowa partykuła przecząca.
157 Hiperkataleksa polega tu na rozszerzeniu stopy klauzulowej o wartość jednej mory, co ozna
cza zamianę ostatniej sylaby długiej na ponaddługą (sc:-«- >
- zwaną mudal lub
mudayyal, a w konsekwencji daje rym oksytoniczny.
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W wydanym cztery lata później zbiorze Abariq muhaśśama (Roztrzas
kane dzbany) wierszy o tradycyjnej metryce było już tylko dziesięć158, a i one
stały się polem wersyfikacyjnych eksperymentów poety. Ilustruje to dobrze
fragment wiersza Al-Aslr (Jeniec)159:
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hal carafta 1-alam
wa-l-buka^a 1-manr
wa-1-hawá wa-n-nadam
wa-t-taríqa 1-ahTr
wa-hablta s-sacam
ya malak-T $-$agTr
hal carafta 1-alam
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cuśbatun fi 1-hagTr
lacanat-ha d-diyam
bi-1-lazá tastaglr
wa-s-sarabi l-a$amm
fi nti?ari l-ma$Tr
atraqat tumma lam
ad-damiru d-damlr
ya la-kadbi r-rimam
zayyafat-hu l-qiyam
lan tacüda n-nusür
fa-hza’T yá qimam
fa-t-turabu 1-haqir
cinda mawta d-dimam
batalun aw $anam
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158 Zob. cAbd al-Wahhab al-BayatT, op. cit.,t. 1, s. 113-188.
159 Ibidem, s. 143-144.
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Wzorcem metrycznym jest tutaj czterostopowy, dwudzielny al-mutadarikM. Wiersz jest monorymiczny, przy czym oprócz paroksytonicznego
rymu klauzulowego ma również oksytoniczny rym średniówkowy na -Hur.
Stopy końcowe hemistychów przedśredniówkowych są hiperkatalektyczne
16|_ Ponadto w sposób nieregularny co kilka linijek tekstu wers ograni
cza się tylko do jednego hemistychu.
Paroksytoneza klauzul wymusza w wersach 6 i 7 transakcentuację. Przy
miotnik al-asamm akcentowany jest prawidłowo na drugiej zgłosce nawet
wtedy, gdy - jak w tym przypadku - ma formę pauzalną (tzn. bez końcówki
przypadka). Natomiast jednosylabowa partykuła przecząca lam jest proklityką, a pozbawiona czasownika (zastąpionego tu wielokropkiem) wchodzi
w wymuszony paroksytonezą rymu zestrój akcentowy z poprzedzającym ją
przysłówkiem tumma, stając się de facto enklityką. Nie da się oczywiście
wykluczyć, że ta transakcentacja nie była zamierzona przez autora, że cho
dziło mu raczej o wprowadzenie dysonansu w rymie klauzulowym. Tak czy
inaczej osiągnięty został efekt pewnego zaskoczenia.
Pozostałe utwory w tym zbiorze utrzymane są w zastosowanej wcześ
niej konwencji wiersza wolnego, tzn. oparte na nieregularnej powtarzalno
ści głównie tych stóp, które w metryce klasycznej tworzą wzorce jednorod
ne, takie jak: al-wafir, al-kamil, ar-ramal, ar-ragaz, al-mutaqarib czy al-mutadarik. Zwraca uwagę dość częste dzielenie stóp pomiędzy wersy oraz
upodobanie poety do rymów oksytonicznych, co ilustruje skomponowany
w oparciu o metrum al-kamil wiersz tytułowy otwierający tomik Abariq muhaśśama (Roztrzaskane dzbany):
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160 Powtarzalność stopy
.
161 Tzw. mudal lub mudayya! (zob. przypis 157).
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162

Allâhu wa-l-ufuqu l-munawwaru wa-l-cabıd
yatahassasüna quyüda-hum
Sayyid madâ’ina-ka 1-ğadâh
bi-l-qurbi min burkâni fayzüfin wa-lâ taqnac
bi-mâ dûna n-nuğûm
wa-l-yudrimi 1-hubbu l-canTf
fî qalbi-ka n-nTrâna wa-l-faraha l-camîq
wa-l-bâ3icüna nusüra-hum yatadawwarün
ğavv'an wa-a$bâha r-riğâl
cûra l-cuyûn
fi mafraqi t-tanqi 1-ğadîdati hâ’irün
lâ budda li-lhaffaSi

min laylin wa-in talaca ş-şabâh
aS-sâtu tansa wağha râcT-hâ l-cağüz
wa-calâ abı-hi 1-ibnu wa-l-hubzu 1-muballalu
bi-d-dumüc
tacmu r-ramâdi la-hu wa-caynun min zuğâğ
fî ra’si qazmin tunkiru d-daw:,a t-talîq

wa-arâmilun yatbacna aibâha r-riğâl
tahta s-samâ’i bi-lâ ğadin wa-bi-lâ quyöd
wa-l-Lâhu wa-l-ufüqu l-munawwaru
wa-l-cabîd
yatahassasüna quyûda-hum
nabcun ğadıd
nabcun tafağğara fî mawâti hayâti-nâ
nabcun ğadld
fa-l-yadfani l-amwâtu mawtâ-hum
wa-taktasihu s-suyül

162 Ibidem, s. 113-114.
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hadi 1-abánqa 1-qabihata wa-t-tubül
wa-l-tuftahi 1-abwábu li-ś-śamsi 1-wadFati
wa-r-rabTc

-- -- /-- -- /-- -- /

Przy całym nowatorstwie formalnym widoczne jest nadal mocne przy
wiązanie do zasad metryki FarahTdiowskiej. Unaocznia je np. licentia poéti
ca w wersie 18 polegająca na użyciu niegramatycznej formy liczby mnogiej
arámilun w miejsce aramilu. Zastosowanie właściwej formy spowodowałoby
niezgodną z regułami redukcję segmentu konstytutywnego stopy163. Przyjęła
by ona postać
zamiast poprawnego
a to zakłóciłoby poważ
nie rytmikę wypowiedzi. Na granicy stóp powstałby bowiem ciąg czterech
krótkich sylab:
zacierając strukturę metryczną wersu.
Z upływem czasu Al-BayatT coraz odważniej eksperymentuje. Interesują
cym przykładem jest wiersz Kalimát lá tamüt (Słowa nie umierają) z wyda
nego w 1960 r. zbioru o tym samym tytule:
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163 Na temat struktury stopy metrycznej w klasycznej wersyfikacji arabskiej zob. np.: P. Siwiec,
Rytm..., oraz tego samego autora Zarys poetyki...
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kalimât-T
lan tahram
kalimât-T
lan tahzam
kalimât-T
lan taşda3
kalimât-ı fî l-marfa3
tantaziru 1-ibhâr
yâ qalaqa 1-asfar
hib-nî qitârah
hib-nT nuwwârah
fa-anâ antaziru 1-madda li-arhal
yâ mandılan
bi-d-damci muballal
wa-anâ ubşir
wa-samâ3-ı tumtir
cabra z-zulumât
ahzâna l-fuqarâ3
wa-humü yabkün
tahta S-5urufat
fr 1-muduni l-maqhürah
fT 1-muduni l-maqrûrah
yâ qalaqa 1-asfar
kalimât-T
azhâr
lan tadbul

164 cAbd al-Wahhâb al-Bayâtı, op. cit., t. 1, s. 364-365.
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fa-l-narhal
fa-sa-ya’ti śacirun
min bacd-T
fi baqati wardi
fi miScal

yaątahimu 1-aswara
wa-yuęTPu 1-anwara
wa-sa-ya$nacu min kalimat-T
min hibri dawat-T
mudunan wa-hada3iq
wa-nuguman wa-matariq

Utwór ten w ponad jednej trzeciej składa się z wersów, których długość
nie przekracza czterech sylab. Aż siedem z nich to frazy trzysylabowe. Pod
względem metrycznym wiersz, jak widać, jest bardzo nierówny i niekiedy sto
py trudno jest zidentyfikować. Ton nadają formy
— oraz------ będące wa
riantami stopy —~— typowej dla klasycznego metrum ar-ramal. Ale oprócz
nich występują też warianty innych stóp:
oraz
i —, a w zakończe
niach niektórych wersów odmiany katalektyczne
oraz ——). Rozłożone
w sposób nieregularny rymy mają postać oksytoniczną lub paroksytoniczną.
Przy całej tej niejednorodności wersyfikacyjnej widoczne są też pewne
cząstkowe paralelizmy. Na płaszczyźnie metrycznej przejawiają się one ekwi
walencją iloczasowo-sylabiczną w obrębie wersów 1-7, 8-9, 10-11, 21-22, 2627. Ekwiwalencję tę wzmacniają symetryczne układy zestrojów akcentowych
oraz rymy klauzulowe. Mimo tak krótkich wersów, w wierszu de facto nie
występują przerzutnie. Każda linijka tekstu jest pod względem semantycznosyntaktycznym spójna. Odnosi się to również do jednowyrazowego wersu 25,
gdzie rzeczownik azhar jest orzeczeniem imiennym w stosunku do frazy pod
miotowej kalimat-i. Utwór nosi w dużej mierze cechy wiersza skupieniowego.
Pomiędzy członowaniem wierszowym a porządkiem składniowym za
chodzi jednak łatwo zauważalna rozbieżność. Pauza wersyfikacyjna usy
tuowana bezpośrednio po kalimat-i w wersach 1, 3, 5 i 24 uwydatnia se
mantykę tej frazy, ale jednocześnie osłabia lub wręcz znosi jej oczekiwany
i motywowany składniowo sygnał antykadencyjny. W rezultacie podział na
wersy implikuje interpretację odmienną od tej, którą narzuca ukształtowany
analogicznie pod względem syntaktycznym wers 7. Dodatkowym czynni
kiem rozszerzającym pole interpretacji jest brak znaków interpunkcyjnych
w tekście, nie mówiąc już o niewystępującym w piśmie arabskim rozróż
nieniu majuskuły i minuskuły. Możliwa jest zatem realizacja, w której fraza
kalimat-i w wersach 1, 3, 5 i 24 potraktowana zostanie jak samodzielne
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choć gramatycznie niepełne zdanie nominalne (elizja podmiotu - w domyśle:
hiya) o intonacji kadencjalnej, podczas gdy w wersie 7 fraza ta tworzy jedno
znacznie grupę podmiotu i jest intonemem o charakterze antykadencjalnym.
Tego rodzaju osłabienie związków syntaktycznych poprzez arabitralne
członowanie wersyfikacyjne sprawia, że wersy 7-10 można łączyć dość do
wolnie w całości składniowo-znaczeniowe165:
- kalimát-ifil-marfa\ Tantaziru l-ibhár, yá qalaqa l-asfár. Hib-niqitárah,
- kalimát-ifi l-marfa1 tantaziru l-ihhár, yá qalaqa l-asfar. Hib-ni qitárah,
- kalimát-ifil-marfa\ Tantaziru l-ibhár. Yá qalaqa l-asfar! hib-niqitárah,
- kalimát-ifi l-marfa ’ tantaziru l-ibhár. Yá qalaqa l-asfar! hib-niqitárah.
To samo można powiedzieć o wersach 15-18, gdzie człon labra z-zulumát
da się powiązać albo z poprzedzającym go bezpośrednio wa-sama‘-i tumtir,
albo z wa-aná ubęir (w. 15), co za każdym razem zmienia sens wypowiedzi.
Przywiązanie do klasycznej wersyfikacji jest nadal widoczne nie tylko
w tym wierszu, ale w całym tomiku, z którego on pochodzi. Poza regulamościami metrycznymi świadczy o tym postać graficzna końcówek rymujących
się wyrazów w klauzulach wersów 32 i 33 ('j'j-oraz Uj3^1). Litera alif na
końcu tych wyrazów, choć w tym wypadku narusza zasady ortografii arab
skiej, dodana została zgodnie z sięgającą VIII w. konwencją zapisu wiersza166.
W późniejszej twórczości Al-Bayátí coraz mocniej skłania się w kierunku
wiersza nienumerycznego. Z pewnością miał na to wypływ dziesięcioletni
pobyt poety w Hiszpanii (1970-1980) i intensywny kontakt z poezją zachod
nią. Nigdy jednak nie zerwał całkowicie z rytmiką wypływająca z tradycyj
nej metryki arabskiej, co widać choćby na przykładzie wiersza Al-Malak waaś-śaytan (Anioł i djabeł) z 1986 r. ze zbioru Bustán cAJiśa (Ogród Aiszy):

165 Dla zaznaczenia tych podziałów użyto w transkrypcji znaki interpunkcyjne i majuskułę.
166 Z jednej strony dla podkreślenia, że samogłoska wygłosowa rymu, niezależnie od jej rzeczy
wistej wartości fonologicznej, traktowana jest zawsze jako metrycznym długa, z drugiej zaś strony
w celu wyraźnego przeciwstawienia jej samogłoskom u oraz i, zob. np. cytaty z poezji zawarte
w: STbawayhi, Al-Kitab, red. i oprać. cAbd as-Salam Muhammad Harun, Bayrut [b.d.w.J.
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mucgizatu 1-hubbi 1-halidi Lara
tanhadu min tahti ramadi 1-usturati canqa°
tata3allaqu nagman qutbiyyan
wa-tuhagiru mitla 1-anhar
tataqamma$u fi alwahi t-tlni
wa-fi ahtami muluki 1-Warka3
ęurata cIStar
tuębihu macśuqan azaliyyan fi lahuti l-cuśSaq
ihda r-rabbat
tatagalla fi ęuwarin śatta
fi awraqi 1-bardiyyi wa-fi 1-manhutat
tugn bi-cibadati-ha ś-śucara3
fa-ida ma cabadu-ha
$aru fi 1-hubbi la-ha cubdan
agwat-ni
wa-ana fi 1-mahdi ęabiyyun
lakin-ni aębahtu calay-ha sultan
kanat fi 1-hubbi malakan
wa-ana kuntu ś-śaytan

Pewne powtarzalne układy sylab długich i krótkich są w tym wierszu za
uważalne. Da się wydzielić sekwencje
i — jako warianty stopy —
.
Nie tworzą one jednak regularnego schematu metrycznego. Sprawiają raczej
wrażenie tendencji rytmicznej. Wersy mają różną rozpiętość i tylko częściowo
się rymują, a ich granice pokrywają się z podziałem składniowym. Klauzule
rymowe są zawsze oksytoniczne. Ciekawe, że nierymujące się zakończenia
wersowe zaopatrzył autor w znaki diakrytyczne wymuszające ich realizację
niepauzalną (tzn. z zachowaniem końcówek fleksyjnych) w przeciwieństwie
do także jasno wskazanej (sukuri) postaci pauzalnej rymujących się wyrazów.*
167 cAbd al-Wahhab al-Bayati, op. cit., t. 2, s. 463-464.
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Do grona irackiej awangardy poetyckiej dołączył Buland al-Haydari
(1926-1996), poeta o rodowodzie kurdyjskim, przedstawiciel bagdadzkiej
bohemy lat czterdziestych minionego stulecia, współtwórca słynnej grupy
Al-Waqt ad-daJic (Stracony czas)168. W 1946 r., a więc rok przed publikacją
Al-Kullra Nazik al-Mala°iki oraz Hal kana hubban As-Sayyaba, ukazał się
jego pierwszy tomik wierszy pt. Hafąat at-tin (Puls gliny). Otwiera go długi,
prawie dwustuwersowy poemat pt. SamTramis (Semiramida)169. Oto jego po
czątkowy fragment:

168 Stowarzyszenie powołane do życia w 1946 r. W jego skład oprócz Bulanda al-Haydariego
wchodzili m.in. poeta Husayn Mardan oraz artysta malarz ćawad SalTm. Swoją nazwą nawiązy
wało do słynnej powieści Marcela Prousta.
169 Buland al-HaydarT, Al-Acmal al-kamila, Al-Qahira 1992, s. 15-26.
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sakara 1-laylu
bi-l-laza 1-mahmuri
wa-qSacarrat macalimu d-dayguri
wa-sarat nasmatun
fa-haśśa sitarun
wa-stahaffat-hu dahkatu t-tagriri
fa-tanazza min gurfatin
wa-saririn kana yagtu fi qalbi-ha 1-mahduri
wa-ra°a 1-laylu śamcatan
tatalaśa
fi dumurin tamarragat bi-n-nuri
a{laqat daw°a-ha l-ka3Tba fa-3agfa
fawqa zillayni
hawwama fi s-sariri
wa-tahawa li-masmaci $-$amti hamsun
Sannaga n-nara
fi 1-firaśi 1-watTri
lamlamat tiflatu s-sukuni 1-amani
wa-tanahat fi kahfi-ha 1-mashuri
wa-gafat daggatu n-nahari
fa-mada
hamaka 1-hissu fi d-duga 1-mahmuri
a-garamun
cahdu 1-garami tawara
wa-ntawa
madgacu 1-hawa l-mascuri
wa-tamaśśa fi qię$ati 1-amsi sirrun
ayqaza 1-mawta
fi dura Aśuri

Zapis tego utworu utrzymany jest, jak widać, w konwencji wiersza wol
nego; różnej rozpiętości wersy, częste przerzutnie, rozstrzelone rymy, spra
wiająca wrażenie nieuporządkowania struktura iloczasowo-sylabiczna. Jed
nak po bardziej wnikliwym spojrzeniu z tej na pozór niemetrycznej kompo
zycji wyłaniają się zupełnie regularne, znajome kontury:
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Oczom czytelnika ukazuje się klasyczny wiersz arabski ze wszystkimi
jego atrybutami: monorymiczny (-uri / -Tri), miarowy (oparty o metrum al-hafif), dwudzielny z wyraźnie zaznaczoną średniówką i na dodatek z rymu
jącą się pierwszą parą hemistychów. Jedyne odstępstwo stanowią sekwencje
wersów 90-91 oraz 196-198 (zgodnie z oryginalną segmentacją tekstu), które
pełnią rolę klamr zamykających dwie części poematu, wyróżniając się ry
mem oraz budową metryczną (na bazie wzorca al-hazag)\
¿JLjj

Samiramisu dayya-ki lladT adri-hi can qalbi-k
SamTramTsu man hada lladT yagfu ila ganbi-k

SamTramTsu man hada lladT yagfu ila ganbi-k
yuriqu 1-itma fT qalbi-k
huwa bn-T ayyuha 1-laylu lladT yuladu min

rucbi-k
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Taka sytuacja ma miejsce we wszystkich 47 utworach składających się
na ten debiutancki tomik170171
, by przytoczyć tylko dwa inne przykłady:

1)
A. Zapis oryginalny:
<211
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ana ahwa-ki walakin
gayra ma tahwina ahwa
ana ahwa-ki girahan fi hayat-T tatalawwa
kullama hadhadtu-ha
ahdat ila l-calami nagwa

ana ahwa-ki naśidan
azaliyyan
yataganna
fi-hi dawwabtu śabab-T r-ra3ica 1-alhani lahna
wa-la-nafna bacda-hu
fa-l-hubbu cumrun laysa yafna

—
—
—----------------

—------- ~—

B. Zapis uwzględniający rzeczywistą strukturę metryczną:

170 Wykorzystanie wzorców metrycznych wygląda następująco: al-basit - 6, al-hafif - 6, al-kamil
- 16, al-mugtatt - 1, ar-ragaz - 1, ar-ramal - 9, as-sarie - 5, at-tawil - 1, al-wąfir -2.
171 Ibidem, s. 29.
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Wzorcem metrycznym tego wiersza jest czterostopowy akatalektyczny
ar-ramal o częściowo zatartej średniówce i monorymicznych paroksytonicznych klauzulach.

2)
A. Zapis oryginalny:
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nazati 1-atamu fi Cumr-T
fa-turi
wa-rqusi naśwa cala qalb-T 1-kasTri
madaga 1-huznu śabab-T
yafican
fa-mdugi bi-ś-śahwati l-quswa maęTr-T
lastu ahwa gannata 1-Lahi wa-la
atamanna-hu raga3an fi śucur-T
la wa-la ahśa safiran
halidan
fa-la-kam adhala-nT d-dahru safir-T
ana min narin
wa-nar-T śahwatun
ahraqat gism-T wa-magat <JamTr-T
nahnu man nahnu agal
cumru-na min hafqati t-fini l-haqTri
ummu-na Hawwa°u itmun ęarihun
amsu-ha ma zala mahura ś-śururi
raq$atu 1-afia llafi gannat bi-ha
lam tazal
tasruhu fi kulli $-$uduri
lam tazal darban li-ma°sati 1-wara
wa-ęada suhriyyati 1-huzni 1-manri
fa-dacT ?-zanna lladi qaddasti-hi
nuęuban
fi macbadi 1-wahmi 1-garTri

B. Zapis uwzględniający rzeczywistą strukturę metryczną:

172 Ibidem, s. 111-113.
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Wiersz ten skomponowany został również w oparciu o metrum ar-ramal,
jednak o dłuższym, sześciostopowym, rytmicznie dwudzielnym formacie
wersowym. Stopy przedśredniówkowe mają postać katalektyczną
),
monorymiczne klauzule charakteryzuje paroksytoneza.
Gdy analizujemy tomik Hafqat at-tïn, trudno oprzeć się wrażeniu, że po
eta postanowił zażartować sobie z czytelnika, a być może przede wszystkim
z krytyków literackich, i utwory skomponowane strukturalnie według reguł
tradycyjnej wersyfikacji rozpisał celowo w taki sposób, by swoją awangardo
wą formą graficzną przyciągały uwagę. Choć nie da się wykluczyć i tego, że
zapis ten odzwierciedla poważniejszy zamysł autora polegający na wtórnym
operowaniu pauzą wersyfikacyjną w celu zaakcentowania ukrytych związ
ków semantycznych lub wydobycia głębszych znaczeń. Jakkolwiek było, nie
ulega raczej wątpliwości, że w swojej oryginalnej wersji, dostrzegalnej przy
bardziej wnikliwej analizie, wiersze te pod względem formy nie wychodziły
poza krąg tradycyjnej arabskiej wersyfikacji.
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w twórczości innego przedsta
wiciela grupy „Straconego Czasu”, Husayna Mardäna. Ten poeta buntownik,
iracki Baudelaire i - jak sam o sobie mówił - szejk włóczęgów tak pisał we
wstępie do swojego tomiku wierszy pt. Al-Urgûha häddat al-hibäl (Huśtaw
ka na luźnych sznurach) opublikowanego w 1958 r.:
Co do metrum to jest ono jak przykrótki sznur, który nie sięga dna. Dlatego
trzeba go porzucić i runąć w głębiny, by zetrzeć z dna lepki szlam, a wtedy

rozbłysną ukryte tam kruszce173.

Tymczasem struktura prozodyjna wszystkich wierszy w tym tomiku
oparta jest na powtarzalności układów iloczasowo-sylabicznych, a jedna
173 Husayn Mardân, Al-Urgüha hâddat al-hibâl, Bagdad [b.d.w.J, s. 10.
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trzecia ma wręcz regularną budowę metryczną, choć niekiedy, jak w poniż
szym utworze, kompozycja graficzna może sugerować coś innego:
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ilâ ayna
lâ adn
asını bi-lâ hudâ
uhaddiqu fT külli l-wuğühi wa-a<jhaku
wa-amû ilâ zill-ı bi-caynin balîdati
yuğallifu-hâ lawnun mina l-ya’si muhlaku
ilâ ayna
lâ adrî
asıru lacalla-nî
arâ Sabahan mitl-î cani s-sammi yabhatu
li-nağtisa fi hânin haldin muğarribin
nağıbu maca l-awhâmi hînan wa-nabcatu
ilâ ayna
la adlî

'------

sa-abqá bi-la ğadi

—/—-

—

Można odnieść wrażenie, że Husayn Mardan, tak jak wcześniej jego
przyjaciel Buland al-Haydari, za pomocą prostego zabiegu edytorskiego upo
zorował w zasadzie ten utwór na wiersz wolny. W jednolitej rytmicznie kon
strukcji opartej na klasycznym metrum, jakim jest akatalektyczny at-tawil,
każdy z trzech wybranych wersów rozpisał bowiem według takiego samego
schematu na trzy linijki, rozrywając przy tym stopy wierszowe.
174 ibidem, s. 78.
103

Struktura prozodyjna późniejszych utworów odbiega już coraz bardziej
od klasycznych wzorców, a nawet wykracza poza reguły wolnego wiersza
głoszone przez Nazik al-Mala’ika, np.:
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175 Buland al-Haydari, Sayhuha (Starość), „Sicr” 1957, nr 3, s. 43-44. W wydanych kilkadzie
siąt lat później, ale jeszcze za życia poety, „Dziełach wszystkich” wiersz ten zapisany został w spo
sób bardziej „unowocześniony”, zob. Buland al-Haydari, Al-Acmal al-Kamila..., s. 249-251:
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sitwiyyatun uhrâ wa-hâdâ anâ
hunâ bi-ğanbi l-midfa3ah
ahlumu an tahluma b-ı imra’ah
ahlumu an udfana fi şadri-hâ
sirran fa-lâ tasharu min sirri-hâ
ahlumu an utliqa fî munhanâ
cumr-î sana taqülu hâdâ s-sanâ
mulk-î fa-lâ taqrub la-hu imracah
hunâ bi-ğanbi l-midfa’ah
5itwiyyatun uhrâ wa-hâdâ anâ
ansiğu ahlâm-î wa-ahsâ-hâ
ahâfiı an tahza’a caynâ-hâ
min şalcatin hamqâ-:’a fî ra3s-T
min Saybatin baydâ’a fî nafs-ı
ahâfiı an tarkula riğlâ-hâ
hubb-î fa-umsî anâ
hunâka ğanba 1-midfa’ah
ubübatun talhû bi-hâ imra°ah
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§itwiyyatun uhra wa-hâdâ anâ
wahd-î
lâ hubba lâ ahlama lâ imra’ah
cind-î
wa-fî ğadin amütu min bard-ı
hunâ bi-ğanbi l-midfa’ah
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wara3a suri 1-layli fi $-$amti
min calami s-$amti
yaęrahu b-T ęawt-T
yaęrahu b-T cabra 1-mada ęawt-T
ka3anna-hu mawt-T
al-fagru
lan yatlaca
lan ya3tT
wa-anti ya anti
ya fuhata t-tannuri ya uht-T
fi ś-śawqi wa-l-mawti
ya garbata 1-kibrTti li-z-zayti
an-nuru lan yuśriąa min mayti
lan tatlaca n-naru mina 1-mayti
wa-fagru-na
la tafzafi al-fagru lan ya3tT

Oba te utwory prezentują wiersz wolny o rzeczywistej, a nie pozoro
wanej tylko asymetrii wersów, tak co do liczby stóp, jak i postaci rymowej
klauzul. Oba też nawiązują w sposób czytelny do metrum as-saric, o zmien
nych rymach.

176 Husayn Mardan, Al-Urguha..., s. 26.

SPÓR O BAND
W atmosferze toczących się w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
ubiegłego wieku polemik na temat kształtu i przyszłości wiersza wolnego
uwagę części arabskich środowisk literackich skupił band. Tę dawno za
niechaną formę literacką, stosowaną tylko w Iraku, wydobył z zapomnienia
cAbd al-Karîm ad-Duğaylî, poświęcając jej specjalną monografię177. Wska
zywał on na trudność zaklasyfikowania bandu. Pod względem nieregular
nie używanego rymu forma ta przypomina bowiem tradycyjny arabski sagc,
czyli prozę rymowaną. Jednocześnie jednak wyróżnia się specyficzną or
ganizacją metryczną tekstu (ciąg homogenicznych stóp
“ i/lub
nietworzących ekwiwalentnych rytmicznie odcinków), a co szczególnie is
totne, zachowuje linearny jak w prozie zapis, co widać w poniższym frag
mencie utworu Muhammada Ibn al-Hilfy (zm. 1831):

177 cAbd al-KarTm Ad-Dugayli, Al-Band fi al-adab al-carabi taTihu-hu wa-nusu$u-hu,
Bagdad 1959. Band ukształtował się najprawdopodobniej w XVII w. Za jego prekursora uważa
się Mactuqa Ibn Śihab ad-DTna al-Musawtego (1616-1676), poetę znanego powszechnie pod imie
niem Ibn Mactuq, pochodzącego z Al-Huwayza, lecz zakorzenionego w Basrze. Na temat bandu
ukazało się później szereg innych publikacji, jak np.: cAbd ar-Razzaq Al-Hilali, Al-Bandfi
al-adab al-carabl, „Al-Aqlam” 1964, t. 3, s. 73-80; Mustafa ćamal ad-DTn, Al-Band wa-aśśicr al-hurr, „M-Aąlam” 1965, t. 6, s. 120-130; Adnan Abbas, The band as a newform ofpoetry
in Iraq, Poznań 1994; idem, Studia nadprozodiq arabskq. Band i muwaśśaha, Warszawa 1996.
Zob. też Nazik al-Mala’ika, Qaddya..., s. 12-14, 195-212; Salma Al-Ha<Jra’ Al-Gayyusi,
op. cit., s. 590-596.
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a-lâ yâ ayyu-hâ l-lâ’imu fi 1-hubbi daci l-lawma cani şubbi fa-law kunta tara 1-hâğibayi
z-zuğği fuwayqa l-acyuni d-ducği awi 1-haddi §-5aqıqiyyi awi r-rîqi r-rahiqiyyi awi 1qaddi r-raSqiyyi lladı qad 5âba-hu 1-ğuşnu ‘tidâlan wa-ncitâfan mud ğadâ yuriqu 1-T
âsu ‘idârin ahçlarin dabba calay-hi ‘aqrabu ş-şudci wa-tağrun asnabun qad nu?imat fi-hi
la’âlin li-tanâyâ-hunna fi silki dişin ahmarin ğalla cani ş-şubği wa-cimlnin hakâ ciqdu
ğumânin yaqaqin qaddara-hu l-qâdiru haqqan bi-banani l-hawdi mâ zâda calâ l-ciqdi wağTdun fadaha l-ğu’dura mud rawwaca-hu l-qânişu fa-nşâca duwayna l-wardi yuzğı hadara
s-sahmi talâ can matni-hi fi ğâyati l-bucdi wa-law talmasu min 5awqi-ka dâka l-cadudu
1-mubrimu wa-s-s-âcidi wa-l-macşami wa-l-kaffi lladl qad Sâkalat unmulu-hu aqlâma
yâqûtin fa-kam aşbaha dü 1-lubbi mina 1-hubbi bi-hâ hayrana mabhûta wa-law Jâhadta fi
lubbati-hi yâ sacdu mir°âta l-acâğıbi calay-hâ rukba haqqanin min câğin humâ qad haSiyâ
min râ3iqi t-fibi awi 1-kaShu llajı aşbaha mahdûman nahılan mud ğadâ yahmilu radwâ
kafalan bâta mina r-raşşi ka-mawwârin mina d-dicşi wa-murtağğiyyi ridfayni
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Niektórzy dostrzegali w tej formie początki wiersza wolnego. Przema
wiać za tym miał tok stopowy oraz nieregularne rymowanie. By wykazać
słuszność takiej tezy, Nazik al-Mala3ika posłużyła się urywkiem cytowane
go wyżej utworu Muhammada Ibn al-Hilfy, rozpisując go według własnego
uznania na wersy178
179:
Olza

Lol jć. <jj ^jza

V

178 ćawad Śubbar, Adab al-faff aw śu ara’ al-Husayn min al-qarn al-awwal al-higri hatta
al-qarn ar-rabic caśar, t. 6, Bayrut 1988, s. 97-98, por. cAbd al-KarTm Ad-DugaylT, op. cit.,
s. 67-70; Adnan Abbas, The band..., s. 114-116.
179 Nazik al-Mala3ika, Qadaya..., s. 196.
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a-hal taclamu am lâ arma li-l-hubbi lidâçiât
wa-qad yacdiru lâ yacdulu man fî-hi ğarâman wa-ğawan mat
fa-çiâ madhabu arbâbi 1-kamâlât
fa-dac can-ka mina 1-lawmi zahârTfa 1-âlât
fa-kam qad haddaba 1-hubbu balldan
fa-ğadâ fi maślaki 1-âdâbi wa-l-fadli raśTdan
şah fa-mâ bâlu-ka aşbahta ğalîza t-tabci lâ tacrifu Sawqan
lâ wa-lâ juzhiru tawqan
lâ wa-lâ śimta bi-lahzay-ka sanâ l-barqi l-lamüciyy
alladı180 awmaija min ğânibi atlâli halıtun min-ka qad bân
wa-qad carrasa fi safhi ribâ 1-bân

Poetka zakłada więc a priori, że analizowany przez nią tekst jest wier
szem. Dokonując w sposób arbitralny podziału na wersy, odrzuca całkowicie
oryginalny prozatorski zapis utworu. Nie przychodzi jej na myśl, że zabieg
ten jest niczym nieuprawnioną ingerencją w oryginalny zamysł autorski, nie
koniecznie w zgodzie z intencją twórcy. Jako granice wersów przyjmuje ry
mujące się wyrazy, a dla zapobieżenia niedokładności rymów stosuje - znów
180 W oryginale idâ.
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arbitralnie - formę pauzalną: lidadat, mat, kamalat i alat zamiast lidadatin,
mata, kamalati i alatin. Tymczasem tego rodzaju przebudowa pociąga za
sobą daleko idące zmiany w strukturze iloczasowo-sylabicznej tekstu. Wpro
wadza kataleksę, a w wersach 6-10 powyższego fragmentu w miejsce stopy
pojawia się forma
Na tej podstawie Nazik al-Mala’ika wysnuła wniosek, iż wyjątkowość
bandu jako (w jej mniemaniu) odmiany wiersza polega na misternym
przeplocie całostek rytmicznych tekstu tworzonych raz w oparciu o stopę
raz o stopę
Przejście od jednej postaci rytmicznej do drugiej
jest zaś zdaniem poetki sygnalizowane każdorazowo poprzez odpowiednią
formę katalektyczną stopy granicznej, jak w wersie 5 analizowanego przez
nią fragmentu.
Niespójność argumentacji na rzecz wierszowego charakteru bandu wyka
zał piszący te słowa, zwracając uwagę na następujące fakty:
- konsekwentny prozatorski zapis bandu, odzwierciedlający rzeczywistą
segmentację prozodyjną tekstu, w której dominantę stanowi intonacja skła
dniowa;
- zawsze podkreślana odrębność formalna bandu, co najlepiej widać
w zbiorze utworów Ibn Mactuqa zawierającym kilkadziesiąt wierszy skom
ponowanych zgodnie z klasycznymi regułami wersyfikacji arabskiej oraz
pięć tekstów wydzielonych jako band',
- obecność bezrymowych odmian bandu, jak np. utwór Nasr Allaha al-Ha’iriego (zm. 1743)181, w którym na dodatek zakończenia członów syntaktycznych - jak zresztą w wielu innych tekstach tego gatunku - nie pokrywają
się z granicami stóp182.
Band nie może być zatem uznany za formę wierszową. Trudno go też
zaliczyć do prozy poetyckiej, ponieważ - jak słusznie zauważa Salma Al-Hadra3 Al-ćayyusi - brak mu po prostu poetyckości, za to pełen jest języko
wych upiększaczy, zbędnych powtórzeń, wytartych zwrotów typowych dla
stylu prozy okresu dekadencji w literaturze arabskiej183.

181 Adnan Abbas, The band..., s. 104-105.
182 P. Siwiec,,,Band" -wiersz czy proza. Próba systematyzacji, [w:] W kręgu zagadnień świata
arabskiego, red. Adnan Abbas, A. Masko, Poznań 2015, s. 55-66.
183 Salma Al-Hadra3 Al-óayyusi, op. cit., s. 593.
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EKSPANSJA WIERSZA NIEREGULARNEGO
Zapoczątkowany przez wąskie grono poetów irackich nurt wolnego
wiersza w poezji arabskiej znajdował dość szybko naśladowców i zwolenni
ków wśród młodego pokolenia twórców oraz czytelników w innych krajach,
a zwłaszcza w Syrii, Libanie i Egipcie. Przyczyniły się do tego niewątpliwie
wspomniane już wyżej czasopisma „Al-Âdâb” i „Śicr”. Poeci, ale także kry
tycy literaccy, nie chcieli jednak zaakceptować takich reguł nowego wiersza,
jakie najpierw w artykułach, a potem w Qadâyâ aś-śicr al-mucâşir formuło
wała Nâzik al-Malâ’ika. Niedługo po ukazaniu się tej książki z ostrą oceną
głoszonych przez autorkę opinii wystąpił ceniony egipski badacz i krytyk
literacki Muhammad an-Nuwayhi (1917-1980). Podkreślał z naciskiem, że
jest to próba narzucenia ograniczeń dopiero co powstałemu prądowi odnowicielskiemu w poezji arabskiej, sprzeczna z ideą wolności, która legła u je
go podstaw. Kwestii tej poświęcił osobny, niemal siedemdziesiąciostronicowy rozdział swojej monografii na temat nowej poezji. W bardzo rzeczowej
i wnikliwej analizie wytknął Nâzik al-Malâ’ice kategoryczne i mentorskie
podejście, wyznaczanie sztywnych standardów, w tym zwłaszcza arbitralne
zawężanie inwentarza dopuszczalnych układów iloczasowo-sylabicznych,
postaci klauzul wersowych i rymów184.
Z drugiej strony twórczość innych poetów hołdujących idei wiersza
wolnego, ale nieakceptujących normatywnej teorii Nâzik al-Malâ’iki poza nielicznymi wyjątkami - niewiele w gruncie rzeczy odbiegała od za
łożeń wersyfikacyjnych irackiej poetki. By się o tym przekonać, wystarczy
przyjrzeć się choćby tej oto garstce wierszy z lat pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych XX w. autorstwa najbardziej znaczących twórców, rozpoczyna
jących wówczas właśnie swoją wędrówkę na arabski parnas, takich jak: CA1T
Ahmad Sa^d Isbir ps. Adünîs (ur. 1930), Yusuf al-Hâl (1917-1987), Fadwa
184 Muhammad an-NuwayhT, op. cit., s. 161-228.
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Tuqan (1917-2003), Faruq Su§a (ur. 1936), $alah cAbd as-$abur (1931-1981),
Ahmad cAbd al-MuctT Higazi (ur. 1935) czy Mahmud DarwTs (1941-2008):
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1
qalu maiat fa-1-haqlu min walahin
mutalabbikun wa-l-qamhu yuktanazu
bucita t-tanagumu cibra hutwati-ha
wa-l-haydaba wa-l-wahdu wa-r-ragazu
turn! fa-yaltafitu s-sabahu la-ha
min lahfatin wa-yutagtigu l-canazu
ma l-wa5mu ma 1-harazu*

185 Adtinis, Qasaiddid. Bayrut 1988, s. 39.
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ma l-aqdamuna s-sumru lam yaligu
lugzan wa-la ktanahu wa-la ramazu
li-fatati-ha tahizu
wa-gufunu-ha watarun wa-ugniyyatun
safiyyatun wa-qamT$u-ha karazu
2
qalu li-ya 1-ana $adan min-ki
la cumra li-s-sirri lladi yahki
can-niya aw can-ki
3
uhissu-ki fiy-ya garizata kaśfi
fa-arbutu daqqa t-tawani bi-qalb-T
wa-acrifuma sa-yakunu bi-lahf-T
4
nacrifu kayfa tacśaqu 1-fuętilu
nacrifu ayya lugatin taqulu
ya gahla-ha r-riyahu wa-l-huqulu
5
la la ahafu
la-ki ma sa-yubtakaru ctirafu

—^_/—^_/—

------ /------ /------ /^—^/------

----- /'S—s-/

Se/—

Na utwór ten składają się strofoidy o różnej liczbie wersów, które po
nadto nie mają jednolitej budowy rytmicznej. Pierwsza, najdłuższa skom
ponowana została na bazie stopy ^3—^— typowej dla klasycznego metrum
al-kamil o katalektycznej klauzuli. Druga nawiązuje do wzorca as-saric, na
co wskazuje postać stopy końcowej186187
. Trzecia zbudowana została w opar
ciu o charakterystyczną dla metrum al-mutaqarib powtarzalność stopy
Czwarta natomiast to trzystopowy katalektyczny ar-ragaz'^. Strofoida ostat
nia wraca do schematu początkowego tyle tylko, że o hiperkatalektycznych
klauzulach188. Pomimo tej różnorodności porządku stóp w poszczególnych
partiach wiersza, pewna symetria jest zauważalna. Składa się na nią ana
logiczny tok stopowy w części początkowej i końcowej (al-kamil), a także
w strofoidach drugiej i czwartej, gdzie wzorce wyjściowe (as-saric i ar-ragaz),
choć systemowo odrębne, różni tylko postać stopy klauzulowej. Dodatkowym
czynnikiem organizującym rytmikę wiersza jest identyczna, finalna pozy
cja segmentów mocnych w stopach wersów okalających strofoidę trzecią189,
186 Odmiana katalektyczna zwana a$lam, zob. np. P. Siwiec, Zarys poetyki..., s. 46.
187 Szczegółowo na temat metrum ar-ragaz zob. np. ibidem, s. 40-43.
188 Hiperkataleksa polega tu na rozszerzeniu ostatniej stopy o jedną krótką sylabę
_ tzw. murąffal.
189 Tzw. watid(~-), występujący tu zawsze po dwu segmentach słabych
, -- lub

>

113

w której na odmianę segment mocny zajmuje pozycję inicjalną w stopie. W po
łowie drugiego wersu strofoidy trzeciej występuje średniówka.
W wersach rymujących się klauzule (proparoksytoniczne lub paroksytoniczne) wyznaczają granice intonemów kadencjalnych. W pozostałych linij
kach wiersza dominuje tok przerzutniowy.
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wa-fi-n-nahari nahbutu l-marafra 1-amana
wa-l-marakiba n-naśirata ś-śiraca li-s-safar
nahtufu ya ya bahra-na 1-habiba ya
l-qanbu ka-l-gufuni min cuyuni-na
nagPu wahda-na
rifaqu-na warana tilkumu 1-gibali ataru
l-baqa:'a fi subati-him wa-nahnu nu3tiru s-safar
ahbara-na r-rucatu hahuna
can guzurin hunaka tacśaqu 1-hatar
wa-takrahu l-qucuda wa-l-hadar
can guzurin tu$aricu l-qadar
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Wiersz rymowany jest nieregularnie. Jego strukturę rytmiczną oparł
Yusuf al-Hal na typowej dla metrum ar-ragaz powtarzalności stopy
przy czym niemal wyłącznie posłużył się wariantami stóp o stłumionych190
191
segmentach komplementarnych:
oraz —
. W kilku miejscach za
stosował zupełnie nietypową dla wzorca ar-ragaz formę katalektyczną stopy
klauzulowej
, a ponadto, jak w wersie pierwszym, rozdzielił stopę pomię
dzy dwie linijki tekstu192. Jednak szczególnie uderzające są bardzo ostre prze190 Yusuf al-Hal, As-Safar (Podróż), „Śicr” 1957, nr 3, s. 25.
191 Tzw. zihaf.
192 Tzw. tadwir.
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rzutnie. W wersie trzecim cytowanego fragmentu klauzula wypada wewnątrz
nierozerwalnego, połączonego na zasadzie sandhi wyrażenia wokatywnego
składającego się z partykuły ya oraz frazy nominalnej (a)l-qaribu. Podobna
sytuacja ma miejsce na granicy wersów 6 i 7, gdzie zespolona również na
zasadzie sandhi zewnętrznego fraza ataru l-baqaJa rozdzielona została arbi
tralnie pomiędzy dwie linijki tekstu. Przy czym w obu przypadkach podział
graficzny nie pociąga za sobą rozerwania fonetycznej spójności tych fraz, co
potwierdza struktura metryczna stóp193.
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dahaltu-ha fT gafwatin hulwatin
min gafawati z-zaman
wa-mtadda tarf-T ya habib-T hunak
wa-dara fi hatfi-hi
yabhatu can caynayn
dahhakatayn
wa-lam yakun damma-ka bacdu 1-makan

ma awhaśa 1-firdawsi in lam takun
fi-hi
wa-aqbalta fa-ya bahgat-T
wa-raffa qalb-T hina massat huta-k
awtaru-hu alfa raffah
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193 Rozerwanie tej frazy podczas deklamacji (ataru al-bag&a zamiast ataru l-baą&a) spowodo
wałoby poważne zakłócenie porządku metrycznego.
194 Fadwa Tuqan, Hal karta ęudfa (Czy to był przypadek), „Śicr” 1957, nr 3, s. 45. W opubli
kowanych na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Dziełach wszystkich jest waaqbalta bahgat-i, co zakłóca porządek metryczny i wydaje się pomyłką drukarską, zob. idem,
Al-A^mal aś-śicriyya al-kamila, Bayrut 1993, s. 148.
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Wiersz Fadwy Tuqan skomponowany został na osnowie wzorca as-sariL.
Świadczy o tym zwłaszcza postać większości stóp klauzulowych, choć, jak

cały utwór, daleko im do regularności
lub —, lub ——, a nawet nie
zgodne z klasycznym wzorcem — —). Zakończenia wersowe są więc raz
oksytoniczne, raz paroksytoniczne, innym zaś razem proparoksytoniczne.
Utwór można właściwie uznać za bezrymowy. Sporadycznie występujące
zbieżności brzmieniowe w klauzulach sprawiają wrażenie przypadkowych
i na dodatek są to w większości rymy gramatyczne, jak np. w wersach 5 i 6
powyższego cytatu. Poetka z rozmysłem i oszczędnie stosuje przerzutnię, jak
np. w wersach z piątego do szóstego oraz z ósmego do dziewiątego. Zwłasz
cza drugi przypadek - wyodrębnienie wyrażenia przyimkowego fi-hi jako
osobnego wersu - wskazuje na wyczucie nie tylko waloru wersyfikacyjnego
takiego zabiegu, ale także implikacji semantycznych, jakie z sobą niesie.
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śu^unun ęagirah
tamurru bi-ha anta duna 1-tifati
tusawi laday-ya hayat-T
gamlca hayat-T
hawaditu qad la tutTru htimama-k
ucammiru min-ha qusur
wa-ahya calay-ha śuhur
wa-urimu min-ha hayal-T $-$agTr
wa-agzilu min-ha hikaya katTrah
wa-alfa sama’in wa-alfa gazTrah
śu^nun
śu^inu-ka tilka $-sagTrah
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195 Nizar QabbanT, ŚuJiin fagira „Śicr” 1957, nr 2, s. 17.
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an-näsu fi biläd-T gärihüna ka-$-$uqür
ginä’u-hum ka-ragfati ä-äitä°i fi du’äbati
1-matar
wa-^ahku-hum ya’izzu ka-l-lahibi fi 1-hatab
hutä-humü tundu an tasüha fi t-turäb
wa-yaqtulüna yasriqüna yaäribüna yagäa’ün
lakinna-hum basar
wa-tayyibüna hina yamliküna qab^atay
nuqüd
wa-mu’minüna bi-l-qadar

6)

197

196 $aläh cAbd a$-$abür, Diwan Saläh 'Abdas-Sabür, Bayrüt 1972, s. 29.
197 Ahmad cAbd al-Muc(T Higäzi, Diwan Ahmad ‘Abd al-Mucti Higäzi, Bayrüt 1982, s. 99-100.
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asdiqa’-i
nahnu qad nağfu qalilan
baynamâ s-sâcatu fî 1-maydâni tamdı
tumma naşhû fa-idâ r-rakbu yamurr
wa-idâ nahnu tağayyamâ katîran
wa-taraknâ câma-nâ s-sâdisa ca5r

câmi-ya s-sâdisu ca5r
yawma fattahtu calâ l-mattati Cayn-T
yawma-hâ wa-şfarra lawn-T
yawma-hâ duttu bi-dawwâmati sihr
kâna hubb-T Surfatan daknâ’a am5T tahta-hâ
li-arâ-hâ
lam akün asmacu min-hâ şawta-hâ
innamâ kanat tuhayyî-nT yadâ-hâ
kâna hasb-T an tuhayyı-nî yadâ-hâ
tumma amdı asharu l-layla ilâ dTwâni §icr
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al-hulmu atqala 1-ğufuna fa-l-nanam
wa-ca55a5at fi l-muqlatayni zuğubu

------

umniyyâti-nâ ş-şiğâr
wadıcatu 1-ğadi l-ğanqi fî rahâbati
l-cuyûni wa-1-alam
wâ-lahfatâ
law aqbala n-nahâr

^—^—/---- ^-/«■xw—/------ —

----- —
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198 Fârüq §üSa, Al-Acmal as-sicriyya, t. 1, Al-Qahira 2008, s. 12.
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tarat wa-zaffa häfiqun laday-ya mustatâr
yâ laylu yâ hikâyata 1-farâği wa-â-§uğûn
yâ anta
multaqâya wa-1-humümu wa-ş-şihâb
wa-mawcid-ï ma‘a s-sarâb
mâ zâla bayna râhatay kitâb
awrâqu-hu l-baydâ4ı fï naqäwati l-ca<jrâû
wa-1-ahrufu l-cağmâ’u fı sutüri-hi Sitâ=
ka’îbatun ka-maqbarah
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casalun śifahu-ki wa-1-yadân
ka’sâ humûr
li-l-ähann
ad-dawhu mirwahatun wa-hiräu s-sindän
miśtun şağır
li-l-âharîn
wa-harïru şadri-ki wa-n-nadâ wa-1-uqhuwän
faraśun watïr

199 Mahmud DarwTś, Al-Acmäl al-ülä 1, Bayrût 2005, s. 18-19.
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li-l-aharin
wa-ana cala aswari-ki s-sawda3i sahid
cataśu r-rimali ana wa-ac§abu l-mawaqid
man yuęidu 1-abwaba dun-T
ayyu tagiyatin wa-marid
sa-uhibbu śahda-ki
ragma anna ś-śahda yuskabu fi kuTisi 1-ahann
ya nahlatan
ma qabbalat ilia śifaha 1-yasmm

Cytaty 5-8 pod względem struktury prozodyjnej nie odbiegają w zasa
dzie od postulowanej przez Nazik al-Mala3ika koncepcji arabskiego wiersza
wolnego. Wiersz Nizara Qabbaniego powtarzalnością stopy
~ nawiązu
je do wzorca al-mutaqarib, utwory $alaha cAbd a§-$abura i Faruqa Suśy
skomponowane zostały natomiast na bazie stopy
typowej dla metrum
ar-ragaz. Przeważa w nich wariant stopy o stłumionym pierwszym segmen
cie komplementarnym (w—), a niektóre klauzule wersowe mają niekon
wencjonalną formę katalektyczną (^—). Nierzadko, jak u Faruqa Śusy, sto

suje się zabieg rozbicia stopy pomiędzy dwa wersy200201
. Budulcem struktury
iloczasowo-sylabicznej wiersza Ahmada cAbd al-Mucti Higaziego jest na
tomiast stopa
~ charakterystyczna dla klasycznego wzorca ar-ramal.
Z kolei wiersz Mahmuda DarwTśa oparty został na metrum al-kamil cha
rakteryzującym się powtarzalnością stopy
. Mimo że autor podzielił
go za pomocą punktorów na trzy części, to - uwzględniając rymowanie można w nim właściwie dopatrzyć się czterech strofoid; trzy trójwersowe
o symetrycznym rozkładzie oksytonicznych rymów i analogicznym, refre
nowym zakończeniu (li-l-aharin) oraz jeden ośmiowersowy, nieregularnie
rymowany.
Przejawem programowej dowolności rymowania bywa zwłaszcza nie
regularne współwystępowanie klauzul oksytonicznych i paroksytonicznych.
Czasami w miejsce rymu pojawia się forma epiforyczna, jak w wierszu
Ahmada cAbd al-Mucti Higaziego (tahta-ha / ara-ha sawta-ha / yada-ha)2m.
Arabska idea wiersza wolnego (aś-śicr al-hurr), jaka ukształtowała się
w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, różniła się od
koncepcji europejskiej. Oznaczała w istocie wiersz o zredukowanej ekwi
walencji prozodyjnej, a więc tylko częściowo wolny. Odstąpiono bowiem
jedynie od obligatory]ności ekwiwalencji metrycznej i regularności rymów.
200 Tzw. tadwir, zob. wers rozpoczynający się od słówyd anta w cytowanym wyżej fragmencie
wiersza Faruqa ŚuSy.
201 Tutaj w postaci zaimka sufigowanego -ha.
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Muhammad an-Nuwayhi trafnie zauważył, że przy całej programowej
dowolności kompozycyjnej podstawę struktury wierszowej stanowiła nadal
powtarzalność stóp typowych dla klasycznej metryki arabskiej202203
. Z kolei
Salma Al-ćayyusT, uznając za reprezentatywne wiersze opublikowane na

łamach pisma „Al-Adab” w latach 1953-1957, wyliczyła, iż wzorcami me
trycznymi, do których najczęściej nawiązywali poeci tworzący w konwen
cji wolnego wiersza, były: al-kamil, al-mutaqarib, ar-ragaz oraz al-habab
(inna nazwa metrum al-mutadarik opartego na powtarzalności stopy —
i jej wariantów:
lub —), a w dalszej kolejności ar-ramal i al-wąfir,
rzadziej zaś as-sanc i al-hafifm.
Rozwój tzw. wiersza wolnego definitywnie odmienił oblicze arabskiej
poezji. Ciągle dominowało jednak przekonanie, że nieodłączną cechą wierszowości - w przeciwieństwie do prozy - jest rytm realizowany poprzez
określony porządek iloczasowo-sylabiczny i/lub rym. Lapidarnie ujął to
$alah cAbd as-$abur w rozmowie z libańskim krytykiem literackim Cihadem
Fadilem: „[...] wiersz musi koniecznie mieć jakąś strukturę muzyczną”204.
Takim kryteriom arabskiego wiersza wolnego pozostali wierni nie tyl
ko jego prekursorzy. Nie straciły one na aktualności po dziś dzień. W ich
granicach poeci nadają kształt wierszom, czerpiąc swobodnie z inwentarza
funkcjonujących od wieków wzorców metrycznych, operując w zależności
od charakteru utworu długością wersów i ich konfiguracją. Na przykład:

5

.V
jjI

5
?CLul La

JJ

ul
<-£

Aljl-». j aLu

LaŚ

202 Ibidem, s. 106.
203 Salma Al-Haęlra’ Al-ćayyusT, op. cit., s. 665-666.
204 ćihad Fadil, Qadaya aś-śi‘r al-hadit, Bayrut 1984, s. 268.
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tudahhinTn
la
a-taśrabin
la
a-tarqu$Tn
la
ma anti
gamcu la
ana llatT tara-nT
kullu humuli ś-śarqi fi ardan-T
fa-ma llajT yaśuddu riglay-ka i la
ya sayyid-T 1-habTra bi-n-niswani
inna ‘"ata’a 1-yawmi Say’un tani

halliq
fa-law ta’ta’ta
la tara-nT

^—/■ ■

Wiersz ten skomponowany został na bazie stopy
z przewagą wa
riantów o stłumionych segmentach komplementarnych (w—i —)
oraz katalektycznych (------ , w—, —lub hiperkatelektycznych
,
w—) klauzulach. Niekonwencjonalne jednosylabowe wersy zawierające
tylko partykułę przeczącą la naruszają schemat ar-ragazu i rozmywają nieco
jego kontur rytmiczny, podobnie jak rozdzielanie stóp pomiędzy sąsiadujące
ze sobą wersy w strofoidach pierwszej i ostatniej. Całość daje efekt lekkości
współgrającej z klimatem utworu.
Nierzadko kompozycjom wersyfikacyjnym towarzyszą innowacje na
płaszczyźnie układu graficznego tekstu:

...¿Ljkll lijl ..uiljJj

205 Lamica cAbbas cAmara, cIraqiyya (Irakijka), Bayrut 1972, s. 5-6.
122

tzill" (jl

..&&-JJ

¿lUj

jjjâll

(jji
206

wa-laqad hakaytu
wa-qad hakaytu
wa-kâna aşhâb-T
yahuzzûna r-ru’üsa duman
fa-udriku anna-nâ l-ğurabâ3u
yâ li-Tamüda
inna ş-Şâliha r-rağula l-haqıqiyya
1-ğanbu hunâ
wa-wağhu-ka
śawqu külli 1-layli
yâ mişbâha siğn-T
in-nı harabtu
wa-malm râhilat-T t-taraddudu
ayna tuqdifu-nî
wa-tanfudu matna-hâ 1-mabhûza min-nı

Trudno ustalić, który z arabskich poetów jako pierwszy zastosował formę
„schodkową” zapisu widoczną w przytoczonym wyżej fragmencie utworu
Yusufa a§-$a3iga (1933-2006). Nie wiadomo też, czy zapożyczona została
ona bezpośrednio z poezji Władymira Majakowskiego. W pewnej mierze po
dobne przykłady graficznego rozplanowania tekstu spotyka się już w niektó
rych utworach Amina ar-RThaniego zawartych w jego wydanych w 1910 r.
Ar-Rihaniyyat™1. Faktem jest natomiast, że technika ta była dość chętnie i do
tej pory jest wykorzystywana, nawet przez poetów tworzących w lokalnych
dialektach.
Cytowany poemat Yusufa as-Sa3iga skomponowany został na bazie stopy
charakterystycznej dla klasycznego wzorca al-kamil. W zdecydo
wanej większości wersów klauzule wypadają wewnątrz stóp (tzw. tadwir).
206 Yusuf a$-$a3ig, Qasa'id(Wiersze), Bagdad 1992, s. 432.
207 Zob. s. 46-47 wyżej.
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W nierównych odstępach, co kilka lub kilkanaście linijek pojawia się stopa
hiperkatalektyczna208 o postaci
rymująca się z poprzednią klauzu
lą tego samego typu i jednocześnie jakby sygnalizująca zakończenie znacze
niowo kompletnego wątku wiersza.
Jak łatwo zauważyć, zastosowanie konstrukcji „schodkowej” w tym utwo
rze różni się od techniki wierszowej rosyjskiego poety. W tonizmie Majakow
skiego „schodków” nie można bowiem utożsamiać z wersami. Są one raczej
wyodrębnionymi graficznie członami rytmicznymi wersów209, na co wskazuje
rozmieszczenie rymów. Tymczasem w cytowanym wierszu Yusufa as-$a3iga
poszczególne linijki tekstu należy uznać za osobne wersy. Wpisane w prozodyjną matrycę zbudowaną z powtarzalności stopy
układają się one
w „schodkowe” strofoidy, których granice sygnalizuje hiperkataleksa. Jednak
w obu przypadkach funkcja takiego zabiegu wersyfikacyjnego jest podobna;
chodzi o graficzne uwydatnienie istotnych dla treści grup wyrazowych210.
Innym sposobem graficznego uwydatnienia rozczłonkowania w ramach
wersu jest rozdzielenie grup wyrazów za pomocą szerokiej spacji, która jak można się domyślać - ma sugerować lub wręcz wymuszać pauzę. Na
przykład:

208 Tzw. muraffal (zob. przypis 187).
209 Zbigniew Siatkowski nazywa je „modyfikatorami dla tonizmu”, zob. Z. Siatkowski, Wer
syfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza, „Pamiętnik
Literacki” 1958, nr 49/3, s. 122-123.
210 Yusuf a?-$a3ig w sposób szczególny upodobał sobie kompozycję „schodkową”. Niemal
wszystkie z ponad 90 utworów, które składają się na wydany w 1992 r. tom Qa$aJid (Wiersze)
stanowiący niejako podsumowanie jego twórczości, zapisane zostały tą techniką. Wymownym
przykładem jest ten oto krótki wiersz, zob. Yusuf a?-$a’ig op. cit., s. 367:
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fi ş-şadâ bi^run
wa-fT l-bPri şada
wa-l-madâ
yabdü ramâdiyyan hiyâdiyyan
kama law anna harban lam taqac
aw waqacat amsi
wa-qad ta=tı ğadan

—

***—/——
—/i
---- /——

fi ş-şadâ bi’run
wa-fî l-bi=ri şada
wa anâ abhatu mâ bayna-humâ
can şada aş-şawti
sadâ

Graficzna pauza wewnątrzwersowa za każdym razem przecina tutaj sto
pę —~, na powtarzalności której opiera się struktura prozodyjna wiersza.
Podobnie jest w przypadku pauzy klauzulowej. Co ciekawe, złożona z dwóch
rymujących się wyrazów fraza ramadiyyan hiyadiyyan, która znajduje się
bezpośrednio po takiej pauzie w czwartym wersie, ma postać ------ --------charakterystyczną do wzorca al-hazag. Nie wiadomo, ile w tym zabiegu ce
lowości, ale stał się on dodatkowym czynnikiem powodującym zatarcie toku
rytmicznego wytyczanego przez stopę —~—, która jest głównym budulcem
prozodyjnym wiersza.
Korzystając z bogactwa klasycznych arabskich wzorców metrycznych,
współcześni poeci sięgają też, wbrew zaleceniom Nazik al-Mala°iki211
212, po me
tra różnostopowe, które nierzadko poddają własnym modyfikacjom:
1)

j

211 Mahmud DarwTś, Al-Acmâl al-ğadîda, Bayrüt 2009, s. 727-728.
212 Nâzik al-Malâ’ika, Qadayd..., s. 18-21.
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Samsun tamilu
wa-sirbu t-tayri munfaritun wa-muncaqidu
wa-l-qamhu min dahabi l-adwa3i yattaqidu
ya ayyuha 1-waladu
fT cankabuti S-Samsi ra3da duhan
cayna-ka min qabasin wa-1-qalbu yanfa’idu
fa-truk li-nahlati-ka 1-fara’i ma tagidu
min hudratin macgunatin bi-f-talci la talidu
aw gaymatin qad baddada z-zaggagu
gurrata-ha
ma bayna aqwasi z-zugagi $-salbi la ma’un
wa-la zabadu
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talalu 1-waqti wa-t-tuyuru calay-hi
wuqqaca
Sagarun laysa fi 1-makani
wuguhun gariqatun fi 1-maraya
wa-asTratun yastagitna bi-na
Sagarun rahilun wa-waqtun Sazaya
hal hamalna yawma 1-hurugi siwa 1-waqti
numaST saraba-hu
wa-nudahi giyaba-hu*

213 Muhammad cAfifi Matar, Al-Acmal al-kamila, Ihtijalat al-mumya1 al-mutawahhisa, t. 3,
Al-Qahira 1998, s. 366.
214 Ahmad cAbd al-MuctT HigazT, Talal al-waqt (Gruz czasu), ,,lbdac” 1991, nr 18, s. 8-10.
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Muhammad cAfifT Matar (1935-2010) w cytowanym wierszu posłużył się
wątkiem metrycznym
występującym wyłącznie w klasycznym
metrum al-basit, jednak, jak pokazuje wers piąty i trzy ostatnie, stosuje go nie
konsekwentnie. Nie unika przy tym dzielenia stóp pomiędzy wersy (tadwir).
Niezbyt rygorystycznie przestrzega też reguł, jakie tradycyjnie przypisane są
do poszczególnych stóp, o czym świadczy niestandardowa postać klauzuli
wersu drugiego. Długość wersów waha się od półtorej do pięciu stóp. Niektóre
wyodrębnione zostały różnej szerokości wcięciem, co przypomina kompozy
cję „schodkową”. W klauzulach zdecydowanie przeważa rym na -idu / -adu.
Struktura prozodyjna drugiego przykładu, choć także różnostopowa, jest
nieco odmienna. Przede wszystkim dlatego, że jako podstawa użyty został
wzorzec al-haßf charakteryzujący się współwystępowaniem stóp o rytmicz
nie różnych segmentach konstytutywnych; ,jambicznym” w stopie
oraz „trocheicznym” w stopie
Oznacza to, że przy programowo do
wolnej rozpiętości wersów obie te stopy mogą pojawić się w klauzuach, co
według koncepcji forsowanej przez Näzik al-Mala3ikę absolutnie wykracza
poza standard wiersza wolnego215.
Osobliwym przykładem eksperymentowania z formą jest wiersz Aylül
(Wrzesień) autorstwa Amala Dunqula216:
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($awt):
aylülu 1-bäkT fi hädä l-cäm
yahlacu can-hu fi s-signi qalansuwata l-’icdäm

(gawqa halfiyya):
hä nahnu yä aylül
lam nudriki t-tacnah

215 Näzik al-Malä’ika, Qafiäyä..., s. 20-21.
216 Amal Dunqul, Al-Acmä! ai-ii‘rivya al-kämila, Al-Qähira 1987, s. 127 (wiersz datowany na
wrzesień 1967 r.).
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tasqutu min sitrati-hi z-zarqa3i l-arqam

fa-hallati l-lacnah

yamśT fi l-aswaqi yubaśśiru bi-nubu3ati-hi d-damawiyyah
laylata an waqafa cala daragati l-qa$ri 1-hagariyyah
li-yaqula la-na inna Sulaymana 1-galisa munkafi3an
fawqa ca$a-h
awah
qala fa-kamamna-hu faqa3na caynay-hi d-dahilatayn
wa-sariqna min qadamay-hi 1-haffayni d-dahabiyyatayn
wa-haśama-hu fi arwiqati 1-aśbahi 1-muzdahimah

fi glli-na 1-mahbul

qad hallati l-lacnah
fi gili-na 1-mahbul
fa-nahnu ya aylul
lam nudriki t-tacnah

——/—

/"
—

—----/—----/---- /----/~~-

—/-- —/— —/—
Widać tu dwa równoległe plany rozpisane jak scena z dramatu poetyckie
go i rozgrywające się równocześnie, co podkreślają zarówno didaskaliowe
podpowiedzi w nawiasach („Głos” i „Chór w tle”), jak i dwukolumnowy
zapis tekstu. Oba plany różnią się pod względem budowy wersyfikacyjnej.
Pierwszy („Głos”) oparty został na powtarzalności stopy typowej dla wzorca
al-mutadarik (“>-'—) z wariantami — i —
W przytoczonym fragmencie
długość nieregularnie rymowanych wersów waha się między jedną niepełną
stopą a siedmioma i pół stopy. Plan drugi to wiersz utrzymany w dwustopowym katalektycznym metrum al-basit o układzie stroficznym i symetrycznie
rozmieszczonych rymach.
Zdarzają się też kompozycje o charakterze hybrydowym:
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atıhu l-layla fî sâhâti Bayrütin ka-an-nî min duwâri 1-bahri mulqâ tuğmidu l-caynâni
fî şamt-ı calâ 1-hulmi llaçjî yanbacu aâğâran wa-mâ3an fî durübi n-nahli haytu 1-hadratu
z-zarqâ3u ka-l-mâ3i wa-haytu l-mâ’u ka-z-zarqati muhdirran wa-haytu 1-baytu acrifuhu wa-acrifu fî Safîfi 1-layli nâfidatan tudı’u 1-yâsmîna calâ masâ’in tastazillu bi-hi
l-kawâkibu ayyuha n-nahru 11 adı yahmilu-nî sa’mâna hattâ âhiri d-dunyâ li-man adra'u
fî sâhâti Bayrütin li-man adrac218
wa-man yamnahu-nî bayna rticâ§âti d-darâ ğurfah
wa-man yağrizu fî talği 1-asâ 5-iurfah
wa-man yurhî calâ caynayya ahdâb-ı
wa-man yalmisu fî uğniyatin bâb-î
wa-man as3alu-hu zaytünatan aw ğubnatan bayda3
idâ mâ ğâda fî s-sâhâti yanbüc-î
wa-ballağa-nî t-turâmu mahattata l-ğüci
raşîfan min mağârî l-wahli cabra hadâ3iqin sawdâ3

Utwór ten, opublikowany po raz pierwszy w 1964 r., swoją strukturą
prozodyjną nawiązuje do klasycznego metrum al-wafir, opartego na po
wtarzalności jemu tylko właściwej stopy w—“—. Zdecydowanie przeważa
przy tym wariant ------ , w którym dwuzgłoskowy pierwszy segment kom
plementarny (^) zastąpiony został jedną sylabą długą (—)217
219. W tekście
218
217 SacdT Yusuf, Al-Acmal aś-śicriyya, t. 1, Bayrut-Bagdad 2014, s. 407.
218 Za pomocą znaku sukun (£ j~A choć wystarczyłoby
219 Incydentalnie pojawia się też jego zamiennik w postaci -—
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występują na przemian dwie formacje prozodyjne: proza i wiersz. Koń
cząca się zdaniem: li-man adrac część inicjalna przytoczonego fragmentu,
pomimo właściwej arabskiemu wierszowi strukturze stopowej, segmento
wana jest zgodnie z zasadami segmentacji prozy. Dominantę prozodyjną
stanowi tu bowiem determinowana semantyką i porządkiem składniowym
intonacja, co zresztą odzwierciedla ciągły, niewierszowy zapis. Nieodpar
cie nasuwa się tu analogia do uprawianego niegdyś nad Eufratem i Ty
grysem gatunku prozy rytmicznej znanej jako band120, co może mieć jakiś
związek z iracką proweniencją samego poety, Sacdiego Yusufa (ur. 1934).
Z kolei druga część cytatu, rozpoczynająca się od słów: wa-man yamnahuni segmentowana jest wierszowo, co również odwzorowuje zapis. Tekst
delimitowany jest bowiem arbitralnie za pomocą wypadającej co trzy lub
co cztery stopy pauzy wersyfikacyjnej, sygnalizowanej rymem. Jego rytmi
kę wyznaczaną przez tok stopowy wzmacnia anaforyczne wa-man w kilku
kolejnych wersach oraz paralelizm składniowy retorycznych pytań, które
to wyrażenie otwiera.
Podobny zabieg zastosował Yusuf as-$a3ig w kilku miejscach utworu
o dość sugestywnym tytule Qasida tasgiliyya (Poemat dokumentalny):

cala dima3i-ka d-duha
śacrun muhaddabun
wa-śahwatu z-zubdati fi malamihi s-safiri
amsi ttasalat wizaratu d-difaci
ittasalat wizaratu l-cadli
wa-qarrarat mahkamatu l-gaza3i fi Bagdad
„rabtu 1-muttahim... wa-huwa tilmidun mafęulun bi-kafalatin daminatin cala an yuhafiza
cala 1-hudtPi wa-s-sakina. Wa-kanat śurtatu 1-amni qad qaddamat-hu ila 1-mahkamati
bacda an anha mahkumiyyata-hu min qibali 1-maglisi l-curfiyyi l-ciraqiyy”.

220 Zob. s. 108-111 wyżej.
221 Yusuf a$-$a°ig, op. cit., s. 257.
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W tym jednak przypadku wątki prozoatorskie są zwykłymi cytatami
z doniesień medialnych lub są na takie stylizowane. Podstawę rytmiki czę
ści wierszowej stanowią natomiast zmiennej długości wersy zbudowane ze
stóp „radżazowych”, tj. —z przewagą wariantów o stłumionych seg
mentach komplementarnych (~—i —
). Wersy są w zasadzie bezrymowe, a ich zakończenia albo wypadają wewnątrz stóp (tzw. tadwir), albo
mają postać katalektyczną odbiegającą niekiedy od normy klasycznej.

ARABSKI WIERSZ NIENUMERYCZNY
Od końca lat pięćdziesiątych XX w. poeci coraz bardziej zdecydowanie
opowiadają się przeciwko narzucaniu jakichkolwiek reżimów weryfikacyj
nych, uważając, że jest to sprzeczne z ideą wolnej poezji (aś-śicr al-hurr).
W inauguracyjnym numerze pisma „Sicr”, które stało się drugą po miesięcz
niku „Al-Adab” trybuną arabskiej awangardy poetyckiej, zalazły się bardziej
nowatorskie pod względem formy utwory:
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mata tumha hatayana mata turiqu
alamu 1-masakTni mata talmisu-na
aęabicu ś-śakki a-amwatun
tura nahnu cala d-darbi wa-la nadri
tuwari-na cani 1-absari akfanun
mina r-ramli gubarun darra-hu 1-hafiru
fi malacibi ś-śamsi

w------/w-------------/—<//</—\^/—

----------------

2)

222 Yusuf al-Hal, Al-Hiwar al-azali(Wieczny dialog), „Śicr” 1957, nr 1, s. 52.
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fï acqâbi l-guyü5
yasïru 1-bagâyâ wa-tuggâru r-raqïqi 1-Yahüd
wa-tuhalliqu gawârihu t-tayr
yamtaççuna 1-hayâta mina l-aâlâ=i $-$âmita
wa-ya$acüna 1-laddata min cu$ârati t-tacâsa
wa-yaçilüna çarhata l-cadâb
bi-carbadati 1-gasadi 1-mutamarrig
fî r-rudâbi wa-l-hamri wa-hidâbi d-dam

—s-/ X-,—x^—x«z x^——
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fï acqâbi 1-guyüS

tasïru l-hadïcatu wa-l-itm
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Wiersz Yüsufa al-Hâla jest bezrymowy i skomponowany na bazie typo
wej dla metrum al-hazag powtarzalności stopy
z widoczną tendencją
do nadreprezentacji raczej rzadko stosowanego wariantu o stłumionym koń
cowym segmencie komplementarnym, tj.
Stosunkowo częstym zabie
giem autora jest dzielenie stopy pomiędzy dwa sąsiednie wersy (tzw. tadwïr).
Natomiast utwór Ibrâhïma Śukr Allah to wiersz w całości nienumeryczny.

Autor zrezygnował nie tylko z rymów, ale także z jakichkolwiek przejawów
przybliżonej nawet regularności metrycznej. Wiersz ma charakter składnio
wy. Poszczególne wersy równe są samodzielnym członom zdania223
224. Choć
tekst nie jest wokalizowany, można założyć, że wyrazy zamykające wersy, bę
dące jednocześnie zakończeniami członów składniowych, mają postać pauzalną, tzn. wymawiane są z pominięciem krótkiej samogłoski wygłosowej. W tym
wypadku postać pauzalna wyrazów dodatkowo podkreśla więc pauzę wersyfikacyjną. Zredukowaną do minimum rytmikę rekompensują w pewnym stop
niu paralelizmy składniowe i powtórzenia leksykalne. Napisany w roku 1956
utwór ten mógłby być uznany za jedną z pierwszych jaskółek zwiastujących
223 Ibrâhîm Śukr Allah, Mawqif al-ladda (Miejsce rozkoszy), „Śicr” 1957, nr 1, s. 58.
224 W całym utworze występuje tylko jedna przerzutnia: wa-âhiru wa-qadfaraga min tanâwuli
śaradhi l-lahmi / l-musaqqà bi-n-nabid.
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rychły już rozkwit wiersza w pełni wyzwolonego z jakichkolwiek ograniczeń.
Trzeba jednak zauważyć, że kilka lat przed nim analogiczne pod względem
formy utwory pisał wspomniany wyżej Husayn Mardan, jak np.:
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wa-anfudu ra°s-T bi-cunf
wa-uhissu ka-arğuli d-dubâb
tağüşu fi muhh-T
wa-tamlacu ğumğumat-ı bi-aśbah
muribah

sTqanun câriyah
ardâfun bid
nuhüdun maqtüca
wuğühun muśawwahatun tutillu min

külli makân
nfüsun bilâ ağsam
tadüru hawla-hâ qitatun multahibatu
l-cuyûn
wa-tuhalliqu fawqa-hâ tuyûrun bilâ manâqîr

Ten rodzaj swojej twórczości, uprawianej przez całe życie, niemal od po
czątku działalności literackiej225
226, nazywa Husayn Mardan „prozą skonden
225 Husayn Mardan, Al-A‘mâl al-kâmila, red. 'Adil Kitâb Naşıf al-'AzzawT, t. l,Bağdâd
2009, s. 245-246.
226 Publikowane w tomikach: Şuwar murciba (Przerażające obrazy) - 1951, Al-Câlam tannûr
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sowaną” (natr murakkaz), przeciwstawiając ją tym samym jednoznacznie
wierszowi. Chociaż zaprezentowany tu przykład niczym nie odbiega od cy
towanego wcześniej wiersza Ibrâhïma Sukr Allah - ani co do formy, ani pod
względem poetyckości tekstu.
Szerokim echem w arabskich kręgach literackich odbiła się wydana
w 1959 r. w Paryżu praca Suzane Bernard pt. Le poème en prose, de Baude
laire jusqu’à nos jours. Dała ona kolejny impuls do dyskusji o stanie nowej
poezji arabskiej. Nawiązał do niej Adünïs w swoim artykule Qasïdat an-natr
(Poemat prozą)227 na łamach pisma „Śicr”, wprowadzając już samym tytułem
nowy termin do arabskiego dyskursu krytyczno-literackiego, będący, jak wi
dać, dosłownym tłumaczeniem z francuskiego. W swoich rozważaniach prze
konuje, że wszelkie reguły wersyfikacyjne, jak rym i metrum, nie tylko nie
wchodzą w istotę poezji, ale wręcz ograniczają potencjał twórczy poety, przy
czyniając się tym samym do zubożenia ładunku intelektualnego i emocjonal
nego utworu. Na potwierdzenie dzieli się ciekawym spostrzeżeniem, iż prze
kłady wierszy z obcych języków, choć pozbawione rymów i regularnego ryt
mu, traktowane są w odbiorze arabskim jako poezja nawet przez czytelników
przywiązanych do tradycyjnych form wierszowych228. Adünïs co prawda nie
wyjaśnia expressis verbis, czym właściwie ma być qasïdat an-natr i jak termin
ten ma się do funkcjonującego wówczas już od ponad dziesięciu lat pojęcia
aś-śicr al-hurr. Jego wywód koncentruje się na postulacie absolutnej wolności
poety od jakichkolwiek ograniczeń formalnych, nawet tak rozluźnionych jak
w zainicjowanym przez grupę poetów irackich nurcie tzw. wiersza wolnego.
Twierdząc zaś, iż podstawową jednostką segmentacji tekstu poetyckiego nie
jest wers (bayt), lecz zdanie229, kwestionuje w gruncie rzeczy zasadność tak
mocno zakorzenionego w świadomości arabskiej utożsamiania poezji z formą
wierszową i w konsekwencji usuwa qasïdat an-natr poza sferę wierszowości.
Jednym z najgorętszych zwolenników owej koncepcji poezji był libański
poeta UnsT al-Hägg (1937-2014). Swój entuzjazm dla poematu prozą wyra
ził najpełniej w pierwszym własnym tomiku pt. Lan (Nie będzie) wydanym
w 1960 r., a przede wszystkim w słowie wstępnym do niego, będącym swego
rodzaju manifestem poetyckim230. Jednak już wcześniejsze jego utwory, które
(Świat to piec chlebowy) - 1952, cAzîzatî futana (Moja droga nieznajomo) - 1952, Ar-RabTc
wa-al-ğawc (Wiosna i głód) - 1953, Naśtd al-anśad (Pieśń nad pieśniami) - 1955, Halâhil nahwa
aś-śams (Trele do słońca) - 1959, a później na łamach bagdadzkiego tygodnika „Alif Bä3”.
227 'Alî Ahmad Sa'îd Isbir (Adûnîs), Fîqaşîdat an-natr, „Śicr” 1960, nr 14, s. 75-83.
228 Ibidem, s. 77.
229 Ibidem, s. 80.
230 UnsT al-Hâğğ, Lan (Nie będzie), Bayrüt 1960. Zob. też Nazariyyat aś-śicr, 5-marhalat
mağallat „Śicr", red. Muhammad Kâmil al-Ha(Tb, cz. 2, Dimaäq 1996, s. 753-763.
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publikował na łamach czołowych arabskich czasopism literackich, utrzyma
ne były w takiej właśnie konwencji, jak np.:
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min ayna turîdu-nl bacda an uctT-ka
yabisat
ğilâl-T 1-hudru yabisat
wa-bâbu basâtîn-î aglaqtu mişrâcay-hi
wa-adactu miftâha-hu fî n-nahri
mâ câda fî 1-basâtTni zuhurun wa-lâ sağanın
wa-lâ sanabil
cummirat fî wağhi-hâ aswâr
wa-śuddati l-aswâru bi-l-ha5abi wa-1-haśabu
bi-mizlâğ
wa-l-mizlâğu bi-miftâhin dâ3
kayfa adhulu ilâ mâ tarğabu an adhula ilay-hi
li-ağnT la-ka tâqâti wa-bâqât
a-adhulu tayra wa-lâ ğinâha l-ı gayra
hafaqani qalb-î
am atasallalu namlatan wa-kullu mâ fiy-ya
kabırun bi-l-hubb
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Jest to wiersz w całej rozciągłości nienumeryczny. Nie można się tu
dopatrzyć żadnych regularnie powtarzających się całostek prozodyjnych.
O wierszowym charakterze tekstu decyduje wyłącznie arbitralnie użyta
pauza wersyfikacyjna, przy czym rozczłonkowanie wersowe zgadza się
w nim z podziałem składniowym. Jest to również wiersz całkowicie pozba
wiony rymu.
231 UnsT al-Hagg, Mawsim gadld(Nowy sezon), „Al-AdTb” 1957, nr 10, s. 18.
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W powszechnym odbiorze określenie qasidat an-natr miało wydźwięk
oksymoroniczny, ponieważ termin qa$ida kojarzył się do tej pory ściśle
z wierszowością, jako przeciwieństwo prozy (natr). Tymczasem teraz okreś
lenie qasida zaczęło być stosowane zarówno w odniesieniu do wiersza, w tym
również wiersza nienumerycznego, jak i do rzeczywistego poematu prozą,
a więc utworu lirycznego niepodlegającego rygorom wierszowości. Zna
miennym przykładem takiego stanu rzeczy są utwory zamieszczone przez
UnsI al-Haggiego na łamach pisma „Śicr” jako Tamarii qasadd (Osiem wier
szy). Oto dwa z nich:

1)

lima l-cuSbu
wa-l-ugniyatu 1-gazTrah
wa-hádihi l-cuyun

wa-hádi l-ahśa^u wa-l-cuyun
ba3ba3atu l-cuyüni wa-l-aháá’
wa-l-galtatu
wa-l-cuśbu wa-l-ugniyatu 1-gazirah
má dumtu raqęat-T
má dumtu mirgal-T
má dumtu qafa$-T d-dawwár
má dumtu áhar-T
má dumtu asta'aru śafatay-ya
má dumtu asta^ru caśiqan min udunay-ya

232 Unst al-Hagg, Fiąabęlat al-cuyun (W uścisku oczu), „Śicr” 1962, nr 22, s. 13.
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2)

t <411 IİA JjUal
1 <411 lâA JjÜal

kam araytu-ka anna-hu lâ yahfî Say’an hâdâ t-timtâl
adacu yad-ı l-hâdPata calâ şadri-ka ayyu-hâ ş-şawtu l-haqTqiyy kullu ducâ3in câşifatun
hâğizun wa-mawt wa-anâ la-udakkiru n-nâsına bi-l-firâqi wa-antahiku ahzâna-hu alamru nabrat-T wa-aydan uhaśśimu hatawat-T wa-zilla-hâ s-sabbâq taba laylu-ki ayyatuhâ 1-lâzimatu 1-babbağâ1

utâridu hâdâ 1-hubb
utâridu hâdâ 1-hubb
harbu 1-ğuyûSi tüladu fî waraqi 1-mâli wa-harb-ı fawqa l-câlami taśuddu atrâfa-hu watuśaccitu qalba-hu li-ya maca s-samâ zawğu kalimât sa-tanzâhTna wa-yarawna qawâliba
d-dami li’anna-nT acrifu cuqüla-hum laqad ğayyartu la-hum nacla ś-śarr
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Cechą wspólną obu cytowanych wyżej tekstów UnsT al-Haggiego jest
brak regularności metrycznej, a także brak rymów. W pierwszym z nich
zwracają co prawda uwagę częste powtórzenia, ale są to jedynie mniej lub
bardziej rozbudowane wyrażenia anaforyczne niezakotwiczone w żadnej
miarowej strukturze prozodyjnej. Jednak to utwór zatytułowany Fi qabdat
al-cuyun spełnia kryterium wierszowości, podczas gdy drugi tekst kwalifiku
je się jako proza poetycka lub poemat prozą. Decyduje o tym sposób prozo
dyjnej segmentacji tekstu.
233 Unsi al-Hagg,/4/-Wi/ac (Pożegnanie), ,,Śicr” 1962, nr 22, s. 15.
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W pierwszym utworze tekst delimitowany jest arbitralnie za pomocą
pauzy wersyfikacyjnej, a więc niedeterminowanej przez intonację zdaniową
wynikającą z semantyki wypowiedzi. Widać to wyraźnie już w pierwszych
dwu linijkach. Pod względem intonacyjno-składniowym stanowią one całość
i właściwie mogłyby być potraktowane jako jeden wers: lima l-cuśbu wal-ugniyatu l-gazirah. Rozdzielenie członów zdania poprzez wprowadzenie
pauzy po cuśbu miało zapewne na celu specjalne wyeksponowanie tego wy
razu, ale też zaowocowało pewnym napięciem pomiędzy intonacją zdaniową
a wierszową, modulując nieco wydźwięk znaczeniowy. Podobne implikacje
niesie za sobą wyodrębnienie w osobnym wersie wyrażenia wa-l-galtatu.
Prozatorski charakter drugiego z cytowanych utworów, podobnie jak kil
ku innych tak skonstruowanych, wchodzących w skład kompozycji Tamam
qasaJid, nie budzi wątpliwości. Segmentacja tekstu przebiega tu zgodnie
z jego semantyką i składnią, co odzwierciedla zapis. Dzieli się on na aka
pity, z których jeden to dłuższe wypowiedzenia składające się z kilku zdań
prostych lub złożonych, inne zaś to pojedyncze, raczej krótkie zdania. Jeśli
zdarzają się jakieś regularności w układzie iloczasowo-sylabicznym, to są
one dziełem przypadku lub rezultatem powtórzeń wyrazowych, a nie zamie
rzonym efektem prozodyjnym. Utwór ten pod względem struktury tekstu
praktycznie niczym nie różni się od dobrze już znanych przykładów prozy
poetyckiej ćubrana Hallla ćubrana czy Amina ar-RThaniego sprzed kilku
dziesięciu lat.
W tym kontekście rodzi się pytanie o graniczną rozpiętość wersu arab
skiego nienaruszającą jego prozodyjnej koherencji i autonomii. Wydaje się,
że za punkt odniesienia może posłużyć klasyczna arabska wersyfikacja,
zgodnie z którą najdłuższy format wersowy nie przekracza 30 sylab234. Jeśli
więc wyodrębnione graficznie odcinki tekstu poetyckiego w istotnym stop
niu przekraczają ten rozmiar, wówczas nieuchronnie zatracają one charakter
wierszowy. Dzieje się tak, ponieważ pauza syntaktyczna towarzysząca wie
lokrotnemu w takim przypadku podziałowi składniowemu staje się dominu
jąca i praktycznie eliminuje pauzę wersyfikacyjną.
Termin qasidat an-natr od początku - podobnie jak w przypadku określe
nia aś-śicr al-hurr - odbiegał swoim znaczeniem od zachodniego rozumienia
pojęcia poeme en prose, od którego wziął początek. Obejmowano nim bo
wiem zarówno wiersz nienumeryczny, jak i poemat prozą, a niekiedy nawet
prozę poetycką.
234 Długość 30 sylab osiąga wers wzorca al-kamil. Następne w kolejności to: at-tawil i al-basTt 28 sylab. Warto przy tym zauważyć, że w założeniu są to metra dwudzielne z dodatkową, choć
słabszą od klauzulowej, pauzą średniówkową.
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Oprócz AdünTsa i Unsï al-Hâggiego najbardziej znani prekursorzy
i propagatorzy idei całkowitego uwolnienia poezji od resztek ograniczeń
formalnych to Palestyńczycy óabra Ibrâhîm ćabra ( 1920-1994) i Tawfïq
$âyig (1923-1971) oraz Syryjczyk Muhammad Al-Mâgüt (1934-2006). Ich
twórczość poetycka w przeważającej mierze spełnia kryteria wiersza nienumerycznego. W przedmowie do swojego pierwszego tomiku pt. Tammiiz
fi al-madina (Lipiec w mieście) z 1959 r. ôabrâ Ibrâhîm ôabrâ tak pisał na
ten temat:
Tak więc w tych moich wierszach przestrzegam układu stopowego albo
i nie przestrzegam. Niektóre wersy są miarowe, a inne niemiarowe. Bywa,
że w wierszu następują kolejno po sobie wersy miarowe, ale wtedy w każ
dym z tych wersów jest inne metrum. Rymy zaś wedle uznania stosuję albo
pomijam235236
.

Potwierdzeniem tych słów niech będą te oto fragmenty jego wierszy:
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qadahan mala’tu bi-alfaz-ï
qattartu-hâ hammartu-hâ cattaqtu-hâ
wa-sakabtu-hâ fa’iijatan fï afwâhi
caSiqtu-hâ li-tantuq
fa-qâlati 1-hubbu wa-atyaba l-cabat
hattâ ś-śabaqu gâ’a nutqan
min hagarâti mina 1-fidçlati mina d-dahab

tudandinu 1-alfazu fï-hâ tuzagrid
zagârïda l-acrâsi fï qurâ-nâ

235 Zob. ôabrâ Ibrâhîm ôabrâ, Al-Magmûeât aś-śicriyya, London 1990, s. 15 («j* ^1—«S
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236 Ibidem, s. 17-18. Wiersz ten pt. Qadahan mala^tu bi-alfâzï (Swoimi słowami kielich napeł
niłem) po raz pierwszy opublikowany został w styczniowym numerze kwartalnika „Śicr” 1958,
nr 5, s. 17-18.
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hutâ 1-layli fï ra3s-ï canïdatan
taduqqu 1-matâriqu
wa-l-marâyâ tasmacu d-daqqa tarâ-hu
fi cayni-ya l-kahlâ’i fï
fam-î l-carîdi taqülu 1-ï
fï sarïri caynay-ki yarkudu 1-laylu dawâ’ir
wa-calâ t-tïhi min §afatay-ki laylun
min gurafi n-nawmi 1-muqfalâti

wa-l-fahfahâti 1-hügi 1-hawâriq

3)

Ol

Jçùc.

tazlaqu
ka-l-kurâti
calâ
cabâDatin
sawdâ’a
ahâtat
bi-famin
ka-l-gurhi
ahmar

—
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237 ûabra Ibrâhîm ôabra, op. cit., s. 102.
238 Ibidem, s. 100-101.

W pierwszym cytacie pewna regularność widoczna jest właściwie tylko
w wersach drugim i czwartym. W każdym z nich tekst układa się w ciąg ryt
micznie ekwiwalentnych cząstek będących wariatami stopy
typowej
dla metrum ar-ragaz219.
Przykład następny zawiera adaptacje kilku różnych wzorców rytmicz
nych. Pierwsze dwa wersy oparte zostały, co warte podkreślenia, na bardzo
klasycznym metrum at-tawil, natomiast kolejne trzy linijki to ar-ramal, ar-ragaz i al-kamil. Pozostałe wersy w stopniu mocno zmodyfikowanym nawią
zują odpowiednio do wzorców al-hafif, al-mutadarik i ponownie ar-ragaz.
W ostatnim z przytoczonych fragmentów trudno dopatrzyć się regular
nej powtarzalności układów iloczasowo-sylabicznych, nawet przy uwzględ
nieniu dzielenia potencjalnych stóp pomiędzy sąsiadujące ze sobą wersy
(tadwir). Coś innego jednak zwraca uwagę, a mianowicie specyficzna seg
mentacja tekstu polegająca na tym, że poszczególnym wersom przyporząd
kowane zostały pojedyncze, krótkie wyrazy. W efekcie na pierwsze miejsce
zamiast intonacji wierszowej wysuwa się akcent wyrazowy, przez co tekst
pod względem organizacji prozodyjnej zbliża się bardzo do skandowania.
Poetą, który w tamtym czasie najbardziej radykalnie i konsekwentnie
wyszedł poza formułę tzw. wiersza wolnego, był zmarły przed dziesięcioma
laty Muhammad Al-Magut. I to jego właśnie można uznać za rzeczywistego
ojca arabskiego nienumerycznego wiersza białego. W tej formule utrzymany
jest cały jego dorobek poetycki, począwszy od wydanego w 1959 r. tomiku
debiutanckiego, z którego pochodzi poniższy cytat:

WA'

239 W transkrypcji prozodyjnej oddzielone ukośnikiem.
240 Pisownia oryginalna (podobnie w następnych wersach) - na końcu wersu zwyczajowo sy142

Sal j Li j
ojLJl

L_uSi

2414jJ[x]| fl „..,11 ł . ik

ayyuha r-rabicu l-muqbilu min caynay-ha
ayyuha 1-kanariyyu 1-musafiru fi ęiaw3i
l-qamar
hud-nT ilay-ha
qa$Tdata garamin aw tacnata hangar
fa-ana mutaśarridun wa-garlh
uhibbu 1-matara wa-anTna 1-amwagi
l-bafidah
min acmaqi n-nawmi astayqiz
li-ufakkira bi-rukbati mra3atin śahiyyatin
ra’aytu-ha data yawm
li-ucaqira 1-hamrata wa-aqrida ś-śicr
qul li-hablbat-T Layla
dati 1-fami s-sakrani wa-l-qadamayni
1-hariratayn
inna-ni maridun wa-muśtaqun ilay-ha
inna-nT almahu atara aqdamin cala qalb-T
Dimaśqu ya carabata s-sabaya 1-wardiyya
wa-ana raqidun fi gurfat-T
aktubu wa-ahlumu wa-amu ila 1-marrah
min qalbi s-sama3i l-caliyah
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W wierszu tym trudno dopatrzyć się przejawów jakiejkolwiek regularno
ści metrycznej, tak co do iloczasowo-sylabicznej struktury poszczególnych
wersów, jak i ich długości. Nie ma też rymów. Jedynym czynnikiem decy
dującym o wierszowości tego utworu jest arbitralna pauza wersyfikacyjna,
która w tym przypadku zbiega się zawsze z granicą całostki syntaktyczej.
Pół wieku temu ten typ wiersza nie mógł liczyć na szczere uznanie ów
czesnej arabskiej krytyki literackiej ani tym bardziej na szerszą aprobatę ze
strony miłośników mowy wiązanej. Nawet dla środowiska poetów tzw. ruchu
wolnego wiersza było to zbyt drastyczne odejście od ogólnie przyjętego mi
nimum norm wersyfikacyjnych. Brak rymu i mniej lub bardziej regularnego
rytmu pozbawiał bowiem utwór sfery muzycznej, tak ciągle istotnej w po
wszechnym odbiorze poezji, i upodabniał go do prozy. Z upływem czasu
wiersz nienumeryczny zyskiwał coraz większą przestrzeń. Jego prawdziwy
gnalizuje redukcję końcówki gramatycznej w pozycji pauzalnej do niemego „h”. Pewien brak
konsekwencji w zapisie (rd? marbuta w wersie 6) należy traktować jako błąd drukarski.
241 Muhammad Al-Magtit, Al-Acmalaś-śi‘riyya, DimaSq 2006, s. 11.
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rozkwit rozpoczął się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Ekspan
sji tego typu wiersza towarzyszyła od samego początku wielowątkowa, za
barwiona niekiedy ideowo ogólnoarabska dyskusja na temat kondycji poezji
arabskiej, nieograniczająca się tylko do kręgów literackich.
Jej odzwierciedleniem w pewnym stopniu była zorganizowana w 1984 r.
debata poświęcona poezji lat siedemdziesiątych w Egipcie242243
. Udział w niej
wzięli czołowi przedstawiciele tamtejszej awangardy poetyckiej, tacy jak:
Ahmad Taha (ur. 1950), Hilmi Salim (1951-2012), Rifat Salam (ur. 1951) czy
cAbd al-Muncim Ramadan (ur. 1951). Dla nich nieregularny wiersz stopowy
(śicr at-tafild1**), który nie tak dawno jeszcze jawił się jako zjawisko wręcz
rewolucyjne, stał się lekko zmurszałą już klasyką. Jak to ujął Ahmad Taha,
poezja lat siedemdziesiątych wyszła poza klasycyzm i monotonię formy cha
rakterystyczne dla pokolenia tzw. wiersza wolnego244. Choć z drugiej strony,
w odniesieniu do sfery muzycznej wiersza, zgadzano się co do tego, że nowe
pokolenie poetów nie odcięło się zupełnie od rytmów stopowych, lecz tylko
traktuje je jako jeden z wielu dostępnych sposobów konstruowania rytmiki
dowolnej partii tekstu poetyckiego, nie zaś jako sztywną normę wersyfikacyjną245. Co ciekawe, w kontekście wymiany poglądów na temat elementów
kształtujących rytmikę wiersza nienumerycznego w porównaniu z nieregular
nym wierszem stopowym przywołano znowu niezdefiniowane bliżej pojęcie
tzw. ucha arabskiego, którym w swojej argumentacji posłużyła się niegdyś
Nazik al-Mala’ika246247
. Zastanawiano się bowiem, czy ciągły brak szerszej ak
ceptacji dla tego typu poezji nie wynika stąd, że owo „ucho arabskie” nie tole
ruje po prostu wierszy, w których konstrukcja rytmiczna nie została oparta na
znanych od kilkunastu stuleci Farahldiowskich stopach (tafilat)2*1. A w związ
ku z tym, czy możliwe jest przezwyciężenie tych odwiecznych przyzwycza
jeń, a jeśli tak, to jakie alternatywne rozwiązania należałoby wprowadzić, by
wiersze takie trafiały do arabskiego odbiorcy. Poza bardzo ogólnikowymi
sugestiami zastosowania dobrze już znanych i od dawna towarzyszących nie
tylko poezji arabskiej środków rytmizujących, jak wszelkiego rodzaju powtó
rzenia i paralelizmy, niczego nowego jednak nie zaproponowano.
W tym ciągle obecnym w kręgach kulturalnych całego świata arabskiego
dyskursie dotyczącym formy nowoczesnego wiersza problem rytmu zajmu
242 Cała debata opublikowana została na łamach kwartalnika „Al-Karmal” 1984, nr 14, s. 291 -311. Zob. też Idwar al-Harrat, op. cit., s. 615-669.
243 Inne określenie na tzw. wiersz wolny (aś-śicr al-hurr).
244 Idwar al-Harrat, op. cit., s. 618.
245 Ibidem, s. 660.
246 Por. wyżej s. 72.
247 Idwar al-Harrat, op. cit., s. 637-638.
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je główne miejsce. Jednocześnie gąszcz szczegółowych rozważań na temat
różnych aspektów rytmu i wpływających na jego kształt środków stylistycz
nych oraz pewien terminologiczny chaos przesłaniają rzeczy podstawowe.
Mianowicie to, że nie każdy tekst poetycki jest wierszem oraz że warunkiem
wierszowości nie jest rytm ani rym, lecz segmentacja tekstu za pomocą ar
bitralnie użytej pauzy wersyfikacyjnej 248. A co za tym idzie, nieuprawnione
jest określanie mianem qasida, czyli wiersz, utworu takiego jak poniższy249250
:
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wa-tuğâdiru-nî fi-l-layli ilâ nuzulin yağlisu fî mazracatin halfa s-sıni taqûlu sa-alqâ-ka
ğadan fî hayyi l-ğurabâ3i wa-tamdı mutqilata l-hatwi turâfiqu-hâ fi s-sayri ğarânTqu
1-ğâbati tatbacu-hâ açlwiyatu 1-matrü wa-cuwâ3u qitârâtin râkidatin fi ğawfi 1-layli tamurru sarîcan mictafu-hâ mahrumun bi-huzâmâ 1-ğâbâti wa-marşücun bi-hiğâri l-îqünâti
wa-mâsi 1-abniyati l-qûtiyyati tarkudu fî l-anfaqi calay-hâ Sâlun min Tahrana al-hâtimu
yalmacu fi bunşuri-hâ maFüman bi-l-qawqaci wa-l-mahâri urâqibu-hâ min aclâ nâfidatin
fî 1-mabnâ uqdifu-hâ bi-salâmin min kaff-T 1-yumnâ wa-acüdu wahıdan li-l-maAvâ
ahyânan aftahu nâfidat-ı fi muntaşafi 1-layli wa-arqubu câzifa akürdyünin Sayhan yaczifu
Hâydna wa-Müzârta wa-yağmacu malan fî qubbacatin min aSğâri l-ğawzi wa-fî ş-şubhi
yanâmu wahTdan mitl-T mağrûhan bi-l-mûsîqâ wa-l-a§ğâr

Sam zapis wskazuje, że mamy do czynienia z tekstem delimitowanym
prozatorsko, choć jest to niewątpliwie tekst poetycki251. Jednocześnie można
248 A. Kulawik, Teoria wiersza, Kraków 1995, s. 32-63.
249 Podobnie jak w przypadku cytowanych wcześniej utworów Unsi al-Haggiego (zob. s. 137-139).
250 Haśim ŚafTq, Al-Muhagira (Emigrantka), [w:] Diwan aś-śicr al-carabTfiar-rubl al-ahir
min al-qarn al-eiśrin, 1 Al-‘Iraq, red. Haśim ŚafTq, „Kitab fi garida” 2007, nr 102, s. 39.
251 Dla lepszego zobrazowania przekład polski:
A ona odchodzi ode mnie nocq do pensjonatu tkwiqcego nafarmie za „S". Powiada: Znaj
dę cię jutro w dzielnicy cudzoziemców. I idzie ociężałym krokiem, a towarzyszq jej czaple
leśne, podqżajq za niq światła metro i świst pociqgów mknqcych w środku nocy. Prze
chodzi szybko - jej płaszcz podziurawiony przez leśne hiacynty, inkrustowany klejnotami
ikon i diamentami z gotyckich budowli. Biegnie przez tunele w kaszmirowym szalu, na jej
palcu serdecznym lśni pierścień wysadzany muszelkami i macicq perłowq. Obserwuję jq
z najwyższego okna budynku, miotam do niej pozdrowienia z mojej prawej dłoni i wracam
do swego lokum. Czasami otwieram okno o północy i przyglqdam się grajkowi - starcowi.
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się w nim dopatrzyć pewnej rytmiczności polegającej na w miarę regular
nej powtarzalności sekwencji iloczasowo-sylabicznych typowej dla metrum
mutadarik (habab), tj. ~^~252.
Obecnie wiersz nienumeryczny wyraźnie zdominował arabską twórczość
poetycką. W praktyce wersyfikacyjnej poetów uprawiających ten typ wiersza
panuje też pełna różnorodność technik kompozycyjnych, co dobrze ilustruje
następujący cytat z opublikowanego w 1975 r. obszernego, czteroczęściowego poematu lirycznego Adurnsa pt. Mufrad bi-sigat al-gamc (Singularis
w formie pluralis):
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który na akordeonie wygrywa Hydna i Mozarta, i zbiera grosze do czapki z leszczyny,
a o poranku zasypia jak ja samotnie, poraniony muzyką i gałęźmi drzew [tłum, własne].
252 Z uwzględnieniem wariantu —wprowadzonego przez Nazik al-Mala3ikę:
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wa-kanati 1-ardu
tataharraku bi-lawnin agbara adkana li-yazhara n-nuru wa-yatamakkana 1-haywanu
mina n-nazari

waąifatan fi 1-wasati
ka-turabin ulqiya fi qaruratin
aw tibnin fi taśtin malFin bi-l-ma°i
haribatan
mina
1-falak
ila
dati-ha
wa-nta$aba bnu-ha fi l-hawa3i
markazan li-aśiccati 1-muhTtati
malakan fi l-cilmi wa-l-kaśfi
la hayyan ka-l-cuśbi
la mamlukan ka-z-zari
hayyun ka-nafsi-hi
malikun milku-hu 1-ardu wa-s-samiPu
ahyanan
Sacru-hu n-nabatu
gasadu-hu l-aqalTmu
curuqu-hu 1-anharu
wa-yada-hu ginahani yamśT bi-hima fi l-fada3i
zahiru-hu barrun batinu-hu bahrun
aw
kama
qil

W utworze tym wersy będące rozbudowanymi konstrukcjami hipo- lub
parataktycznymi, jak wers drugi, kontrastują z formatami bardzo krótkimi.
Adunis chętnie ucieka się do takiego segmentowania tekstu, że poszczególne
wersy mają rozmiar pojedynczych wyrazów, a czasami, jak w cytowanym
fragmencie, nawet tylko przyimków lub spójników. Niekiedy trudno jednak
wytłumaczyć funkcjonalność tego rodzaju zabiegów. Z tendencją taką wiąże
się nierzadko występowanie bardzo agresywnych przerzutni, jak w wersach*
253 AdunTs, Mufrad bi ?igat al-gamc wa-qa$add uhra, Bayrut 1988, s. 13-14.
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7 i 8, gdzie granica wersu przecina koherentne wyrażenie przyimkowe połą
czone na zasadzie sandhi zewnętrznego254.
Najczęściej wersy są zdaniami pojedynczymi lub skupieniami syntaktycznymi o paralelnym szyku, jak np.: markazan li-aśiccati l-muhitati / malakan
fi l-cilmi wa-l-kaśfi lub la hayyan ka-l-cuśbi / la mamlukan ka-z-zarci albo też
śacru-hu n-nabatu / gasadu-hu l-aqalimu / curuqu-hu l-anharu. Pauza wersyfikacyjna segmentuje tekst, na przemian podkreślając działy składniowe lub
je osłabiając, a niekiedy wręcz całkowicie zagłuszając. Osłabianie spoisto
ści związków syntaktycznych wprowadza często element wieloznaczności,
jak w wersach: malikun milku-hu l-ardu wa-s-sama^u / ahyanan / śacru-hu
n-nabatu (władca, którego Ziemia własnością, i niebo / czasami / włos jego
niczym roślinność), gdzie przysłówek ahyanan (czasami) może łączyć się
semantycznie z wersem poprzednim: wa-s-samadą ahyanan (i niebo czasa
mi) lub następnym: ahyanan śacru-hu n-nabatu (czasami włos jego niczym
roślinność).
Zwraca uwagę forma graficzna utworu. Zastosowane w nim różnej sze
rokości wcięcia akapitowe przypominające układ „schodkowy” mają na celu,
jak można sądzić, prozodyjne uwydatnienie ważnych z punktu widzenia au
tora grup wyrazowych oraz podkreślenie pewnych semantycznych powiązań
wyodrębnionych w ten sposób wersów. Można je również interpretować jako
sugestie deklamatorskie255.
254 W zapisie brak znaku rozstrzygającego o wymowie, tzn. hamzy łączącej (hamzat al-wasl) lub
hamzy rozdzielającej (hamzat al-ąafj, stąd nie do końca wiadomo, jak wyrażenie to wymawiać.
Brak również znaków wokalizacyjnych w zakończeniach wersowych, co stwarza możliwość
dwojakiej wymowy: pełnej lub pauzalnej (z pominięciem redundantnych sufiksów).
255 Dla jaśniejszej ilustracji przekład polski:
...Ziemia zaś
poruszała się barwą szarą ciemną, by zajaśniało światło, a zwierzęta mogły widzieć
zatrzymując się w środku
jak piasek wpuszczony do butelki
lub słoma w misie napełnionej wodą
umykając
z
kosmosu
do
swego jestestwa
a syn jej wzniósł się w powietrze
jak snop promieni oceanów
jak wiedzy i odkryć fundament
nie jak trawa żywy
nie jak zasiew posiadany
żywy jak duch jego
władca, którego Ziemia własnością, i niebo
czasami
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Oprócz tego użyte zostały jeszcze inne nieszablonowe chwyty kompo
zycyjne:
- sygnalizowana graficznie wewnątrzwersowa pauza; za pomocą szero
kiego odstępu, jak w końcowej partii powyższego cytatu, albo za pomocą
ukośnika, jak np:

ar-ragulu yafąudu r-rugulata / al-mafatu lam tusbihi mra3atan
al-mar’atu sulalatun macjat / ar-ragulu naslun ya°ti

- sprzeczny z zasadami arabskiej ortografii, rozstrzelony zapis wyrazów
(zarówno w poziomie jak i w pionie), narzucający czytelnikowi lub recytato
rowi literowanie słów:
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ayyuha 1-ahadu
q
m
r
ś c ś a c
wa-laysa 1-T maca-ki gayru 1-hawatifi

Ponadto w kilku miejscach tego obszernego poematu tekst delimitowany
jest prozatorsko, jak np.:
włos jego niczym roślinność
ciało jego niczym krainy
żyły jego niczym rzeki
a ramiona jego niczym para skrzydeł, którymi łata w powietrzu
na zewnątrz ląd
od wewnątrz morze
lub
jak było
powiedziane (...) [tłum, własne].
256 Ibidem, s. 11-12.
257 Ibidem, s. 102-103. W utworze występują jeszcze inne dość osobliwe chwyty kompozycyjno-graficzne: znaki równości, ramka z dziwnym układem liter, a także poziome strzałki i
punktory w formie trójkątów i kwadracików, które w wydaniu Dzieł poetyckich z 1988 r. zostały
pominięte, zob. AdunTs, Ał-Acmal aś-śicriyya, Dimaśą 1996, s. 203-353.
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wa-hina ahada-hu 1-mawtu bakat cArTśatu amama bayti-hi wa-wadacat Qa$sabTn haddaha cala l-ar<Ji
qalu tatagammacu hawla qabri-hi fi ana’i 1-layli aswatun tahtufu wa-tanuhu kafiranma yasmacu-hunna cabirun yazunnu anna-ha aswatu nisa°in yuftatanu wa-yamTlu wayaśtahT ida qtaraba samica aśgaran wa-higaratan

Omówiony tu utwór AdunTsa stanowi dobrą egzemplifikację repertuaru
sposobów cięcia tekstu za pomocą pauzy wersyfikacyjnej w wierszu nienumerycznym. Wyczerpuje on praktycznie wszystkie możliwości segmentacji
tekstu na wersy. W niektórych jego partiach wers pokrywa się z całostką syntaktyczną, w innych zaś mamy do czynienia z askładniowym cięciem wersyfikacyjnym. Nie brak też przykładów zachodzenia na siebie wierszowego
i prozatorskiego sposobu delimitacji tekstu. Najmłodsze pokolenie arabskich
poetów nic nowego do tej pory nie zaproponowało.
W sytuacji hegemonii wiersza nienumerycznego we współczesnej liryce
arabskiej niezwykle trudno jest jednocześnie wskazać poetę, którego twór
czości dałoby się przypisać konkretny, jemu właściwy styl wersyfikacyjny.
Tak jak na gruncie naszej, polskiej literatury mówi się o wierszu Różewiczowskim, o wierszu Przybosia albo Czechowicza. Twórczość arabskich po
etów charakteryzuje pełna różnorodność praktyk wersyfikacyjnych. AdunTs
jest tu najlepszym przykładem, ale to samo można powiedzieć o młodszej
generacji poetów. Jako ilustracja niech posłużą następujące utwory egipskiej
poetki i pisarki Hudy Husayn (ur. 1972):
1)

258 Adonis, Mufrad..., s. 29 (A kiedy dopadla go śmierć, zapłakała Arisza przed domem jego,
a Qassabin licem do ziemi przylgnęła.
Rzekli: „ Wokół grobujego przez noc całą gromadzą się głosy - krzyki i zawodzenia. Często słyszy
je przechodzień, a myśląc że to głosy kobiet, ulega pokusie i z drogi zbacza, żądzą pałając. Gdy
się zaś zbliży, słyszy drzewa i kamienie...”) [tłum, własne].
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1-ummu tundu an tahmila walıda-hâ bacda J-talq mubâiaratan
1-ummu tuhTtu fasTlata-hâ l-walıdata bi-ğuçiûri-hâ wa-5acri ğudüri-hâ
1-ummu tundu an tuğannî li-walıdi-hâ li-yanâma
1-ummu fatahat fağwatan fi ğudüri-hâ
1-ummu tundu an tahmı walîda-hâ min na?arâti 1-ğârâti
1-ummu tarfacu ğisma-hâ ğazacan haritan amama cuyûni-hinna
1-ummu tundu an tuzallila calâ walıdi-hâ mina 5-5amsi
1-ummu taftahu riğlay-hâ l-marfucatayni calâ ğadri-hâ wa-tamuddu min
aşâbiri-hâ furücan wa-awrâqa Sağarin katîfin
a5-§ağaratu 1-ummu taqifu calâ yaday-hâ ka-mra’atin hâriğatin
aJ-Jağarâtu 1-ğârâtu yatafarrağna calâ cawrati-hâ l-maâqüqti mutafamcatan ilâ fahdayni
mustabıhâti l-lamsa wa-d-dahka wa-tabâdula t-Çurafi hawla-hâ
wa-l-walTdu 1-fasTlatu lâhiyan ka-şiğâri 5-sağari cumüman
a5-5ağaratu
a5-5ağaratu
aS-Sağaratu
aS-5ağaratu
a5-Sağaratu
a5-5ağaratu
a5-5ağaratu
ai-Jağaratu

bi-wadci külli Jayrin fî fami-hi
iltahama haSTSatan dârratan
wa-maJ>â mutabahtiran

259 Huda Husayn, Aś-śagara al-umm (Drzewo-Matka), [w:] Diwan aś-śicr al-carabtfiar-rubc
al-ahir min al-qarn al-^iśrin, 3 Mi$r, red. Muhammad Badawi, „Kitab fi garida” 2007, nr
106, s. 30 (cytowany fragment zgodny z zapisem oryginalnym). Poniżej dla lepszej ilustracji
przekład polski:
Drzewo-Matka pragnie unieść swe dziecię zaraz po powiciu
Drzewo-Matka otacza swą nowo narodzoną szczepkę korzeniami i kłączami
Drzewo-Matka pragnie śpiewać swemu dziecięciu do snu
Drzewo-Matka rozwarło szczelinę wśród korzeni
Drzewo-Matka pragnie chronić swe dziecię przed wzrokiem sąsiadek
Drzewo-Matka unosi swe ciało w bojażni jak ścianę przed ich oczyma
Drzewo-Matka pragnie osłonić swe dziecię przed słońcem
Drzewo-Matka rozwiera swe nogi tkwiące w pniu a palcami sięga gałęzi i gęstego listowia
Drzewo-Matka staje na rękach jak roznamiętniona kobieta
Drzewa-Sąsiadki patrzą na jej rozłupane łono rozwidlające się w uda, bezwstydnie dotykają,
śmieją się i wymieniają dowcipy
A nowo narodzona szczepka bawi się jak inne małe drzewka
Wkładając wszystko do ust
Połknęła ziele niezdrowe
Iposzła wpatrzona w siebie [tłum, własne].
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2)

uharribu nafs-T kay yartaha l-calamu
uęlhu
hadihi r-raq$atu 1-T

260 Huda Husayn, Naśid al-kalimat (Pieśń słów), „Nizwa” 2009, nr 60, s. 186. Poniżej prze
kład polski:
Niszczę siebie, by świat odetchnął
krzyczę
to mój taniec
dla nikogo nie zarezerwowany
moje plecy lodowate, kończyny zimne
z dzikością
zatapiam szpony w ciele nieba
dźgam je
i spada jak kometa
wbijam kły w kości Ziemi
i wybuchają wulkany
jestem produktem destrukcji
dowodem na nią
kontrargumentem
nie mam nikogo
mój ogon odgania muchy ode mnie
i nie może owinąć się
wokół gałęzi... [tłum, własne].
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laysat marhunatan bi-ahadin
zahr-T talgiyyun wa-aęraf-T baridatun
bi-wahśatin
anśabu mahalib-T fi lahmi s-samiPi
aFanu-ha
fa-tasqutu śahaban
azracu anyab-i fi cizami 1-ardi
fa-tatafaggaru 1-barakTnu
ana natTgatu 1-harabi
dalilun calay-hi
huggatun ęiidda-hu
la ahada 1-T
dayl-T yahuśśu d-dubaba min hawl-T
wa-yaftaqidu t-tamahwura
hawla l-ag$an

W pierwszym przykładzie mamy do czynienia z tekstem utrzymanym
w stylu dostojnym, by nie powiedzieć patetycznym. Tekst cięty jest w więk
szości na długie anaforyczne wersy, z których każdy to najczęściej rozwinię
te zdanie oznajmujące. Pauza wersyfikacyjna zbiega się tu z pauzą syntaktyczną, w związku z czym intonacja zdaniowa całkowicie podporządkowuje
sobie intonację wierszową. W rezultacie granica pomiędzy wierszem a prozą
ulega zatarciu.
Drugi cytat ukazuje kompozycję zbudowaną z wersów o rozmiarze prze
ważnie krótszym od zdania. Częściowo askładniowa segmentacja pozwala
na wyeksponowanie istotnych treści, wprowadza element oczekiwania lub
zaskoczenia, zwiększa margines interpretacji.

W STRONĘ TONIZMU
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wybitny arabski literaturo
znawca Muhammad an-Nuwayhi, zastanawiając się nad dalszym rozwojem
arabskiego wiersza, zwrócił uwagę na rangę akcentu wyrazowego261. Zadał
sobie pytanie, dlaczego mimo oczywistej obecności akcentu w arabszczyźnie, nie odegrał on nigdy roli czynnika wierszotwórczego w poezji tworzonej
w tym języku - tak jak iloczas262. Zauważa też, przytaczając przykłady ze
261 W języku arabskim akcent wyrazowy ma charakter dynamiczny i pełni rolę wyłącznie delimitacyjną, tzn. że jego pozycja sygnalizuje jedynie bliskość granicy wyrazu, natomiast nie służy
do różnicowania znaczeń słów. W formach dwuzgłoskowych pada zawsze na sylabę początkową.
W wyrazach dłuższych akcentowana jest zgłoska przedostatnia pod warunkiem, że jest długa
(Cv lub CvC), a jeśli nie, wówczas pada na sylabę trzecią od końca niezależnie od jej iloczasu.
262 Muhammad an-Nuwayhi, op. cit., s. 141-160. Tu należy się pewne doprecyzowanie.
Faktem jest, że akcent wyrazowy przez całe wieki nie przyciągał uwagi, ani gramatyków ani
wersologów arabskich. Świadczy o tym brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat w całym
średniowiecznym piśmiennictwie filologicznym. An-Nuwayhi słusznie wskazuje, że w dużym
stopniu wiedzę na temat akcentuacji w klasycznej arabszczyźnie zawdzięczamy przekazywanym
z pokolenia na pokolenie technikom recytacji Koranu. Pomija jednak rolę akcentu w klauzulach
rymowych klasycznego wiersza arabskiego. Jak wykazał piszący te słowa, wskazówek na ten te
mat dostarczają średniowieczne opracowania wersologiczne, przede wszystkim zaś przypisywa
na Al-Farahidiemu definicja rymu, według której przestrzeń rymowa zaczyna się od samogłoski
poprzedzającej pierwszą spółgłoskę niewokalizowaną, licząc od końca wersu. Na tej podstawie
w przykładowym zestawieniu: mutabattili / gulguli / migwali powinna to być samogłoska stano
wiąca szczyt trzeciej sylaby od końca. Tymczasem jej barwa jest dla współbrzmienia zupełnie
obojętna, jako że zgodność fonetyczna dotyczy tu jedynie ostatniej zgłoski: -li. Oznacza to, że
dla Al-Farahidiego rym nie sprowadzał się tylko do odpowiedniości fonetycznej. Musiał więc
istnieć dodatkowy czynnik. Analiza klauzul wersowych prowadzi do wniosku, że czynnikiem
tym rnusiał być akcent wyrazowy. Po pierwsze dlatego, że wskazana w definicji rymu samo
głoska niemal zawsze spełnia wymogi akcentuacyjne; po drugie ze względu na fakt wyboru
właśnie elementu zgłoskotwórczego, a więc potencjalnego nośnika akcentu (a nie całej sylaby)
jako linearnie pierwszego z ciągu elementów fonicznych wypełniających przestrzeń rymową.
Rym zatem w rozumieniu Al-FarahTdiego to nierozerwalne sprzężenie minimalnej ekwiwalencji
fonetycznej z postacią akcentową zakończeń wersowych, więcej na ten temat zob. P. Siwiec,
Rytm..., s. 94-99; idem, Kilka nowych uwag na temat akcentu wyrazowego w klasycznym języku
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współczesnej poezji, że arabscy poeci, świadomie lub nieświadomie, często
wykorzystują jednak akcent wyrazowy w celu doraźnego modulowania ryt
mu wierszy263. W oparciu o swoje spostrzeżenia i analizy wysnuwa wniosek,
a nawet wyraża taką nadzieję, że rola akcentu w wierszu będzie wzrastać, co
ubogaci poezję arabską, a w dalszej perspektywie doprowadzić może do wy
kształcenia się nowego, alternatywnego systemu weryfikacyjnego264.
Zupełnie dygresyjnie, nie rozwijając tematu Muhammad an-NuwayhT
dzieli się istotnym spostrzeżeniem, a mianowicie, że rytmizacja wierszy po
przez operowanie akcentem wyrazowym charakterystyczna jest dla arabskiej
poezji ludowej komponowanej w języku potocznym lub w miejscowej gwa
rze, najczęściej w formie śpiewanej265266
. Ta lakoniczna uwaga pozwala przy
puszczać, że chodziło mu o poezję stricte ludową tzn. funkcjonującą od po
koleń w przekazie ustnym lub tworzoną adhoc przez domorosłych wiejskich
albo beduińskich wierszokletów i śpiewaków. Trzeba jednak pamiętać, że
określenie śicr cammi lub śicr śacbl (dosł. poezja ludowa) odnosi się przede
wszystkim do języka utworów. Obejmuje więc swoim znaczeniem te wier
sze, których tworzywem językowym jest gwara a nie arabszczyzna literacka,
co niekoniecznie musi oznaczać zwykłe ludowe przyśpiewki czy też wygła
szane okazjonalnie wierszowane przemowy.
Warto zauważyć, że tego rodzaju przesunięcie w stronę tonizmu miało
miejsce w arabskim wierszu już mniej więcej tysiąc lat temu. Zaistniało właś
-nie w obrębie poezji gwarowej jako andaluzyjski zagai26'’ doprowadzony do
mistrzostwa przez Ibn Quzmána (1078-1160). Dość szybko rozprzestrzenił
się on na wschód, by z czasem dać impuls do rozwoju innych form strofiki
ludowej jak mawwál, kan wa-kán czy qüma.
Czynnikiem, który bez wątpienia sprzyjał rozwojowi tonizmu w poezji
ludowej była odmienna niż w klasycznej arabszczyźnie struktura sylabiczna dialektów, związana m.in. z zanikiem końcówek fleksyjnych i redukcją
samogłosek. Ilustruje to poniższy fragment z pokaźnego zbioru zagali Ibn
Quzmána:
nand walihawf^an-nuśba nabki

CijŁlj jjjj

waś naqdar narnüt warák ya waśki

arabskim, [w:] Arabowie - islam - świat, red. M. Dziekan, I. Kończak, Łódź 2007, s. 91-95;
Zarys poetyki..., s. 63-66.
263 An-NuwayhT zdaje się zapominać, że przykładów doraźnej rytmizacji wiersza z wykorzy
staniem akcentu wyrazowego dostarcza już najdawniejsza poezja arabska (zob. s. 13-14 wyżej).
264 Muhammad an-NuwayhT, op. cit., s. 229-249.
265 Ibidem, s. 156.
266 Corriente F. Córdoba, Drwánibn Quzmán na^an wa-lugatan wa-carüdan, Madrid 1980, s. B.
155

caśaqtu wasahhat^ar-riwáyah
fa-qalll laqad fí amrak ayah

min dáb nabtadi-k nacmal nikáyah

AjÍ ¿Ijil

waqultu la-hum filian namüt fí-h

Ajj

JúS ¿lUiaJJ

jj

¿pJ Ul

A-13 O jjú

dilSj
í-" ijAi

qálü IT naáabt^iyyák tahallT-h

wahad yatnT hayr wa-áhar yazakki267
268269

Jaa

AjISj (JáÍú

nardá bi-ridá-k fa-dalli wa-nki
qad._aswart ana li-man natiq bT-h

SaJ

26\^ Ji

Utwór ten składa się z typowych dla zagalu strof o rozkładzie rymów
aabbba ccca ddda itd. W przypisie do niego Federico Corriente, autor kry
tycznego opracowania zbioru Ibn Quzmána stwierdza, że wiersz ten skom
ponowany został na bazie metrum at-tawil1^. Do takiego wniosku może
rzeczywiście prowadzić struktura iloczasowo-sylabiczna pierwszego wersu:
------ /</—. Nie potwierdza tego jednak analiza prozodyjna dalszej
części utworu270. Da się natomiast zauważyć dość regularny rozkład akcen
tów wyrazowych - przeważnie po cztery zestroje w wersie271, co potwierdza
łoby tezę Corriente o tonicznym charakterze rytmu zagali.
We współczesnym dyglosyjnym świecie arabskim jest wielu uznanych
poetów, którzy jako język części lub większości swojej twórczości wybrali
ojczystą gwarę. Nie przesądza to wcale, że wiersze te co do zasady muszą być
uważane za mniej poetyckie albo artystycznie niedojrzałe. Są one równie wy267 Ibidem, s. 8.
268 Transkrypcja za Corriente F. Córdoba (ibidem, s. 9) z drobną modyfikacją dot. połączeń międzywyrazowych.
269 Ibidem, s. 8.
270 Przy założeniu, że sylaby ponadługie (CvC oraz CvCC) wewnątrz wersów równoważne są
funkcjonalnie długim (Cv i CvC), struktura iloczasowo-sylabiczna pozostałych wersów prezen
tuje się następująco:

271 Hipotetyczne miejsca akcentu zaznaczone w transkrypcji za pomocą akutu różnią się nieco
od propozycji F. Corriente, gdzie sugerowana oksytoneza niektórych wewnątrzwersowych form
wyrazowych nie znajduje, zdaniem piszącego te słowa, uzasadnienia, por. ibidem, s. 9.
156

soko cenione jak poezja powstająca w języku literackim. Nierzadko spotykają
się z entuzjastyczny odbiorem daleko poza izoglosami rodzimych dialektów.
Do grona takich poetów należą m.in. Irakijczycy Muzaffar an-Nawab,
cAryan as-Sayyid Halaf i Hamza al-HilfT. Od co najmniej półwiecza ich po
ezja ukazuje się drukiem272. Przyjrzymy się fragmentom wierszy z ich boga
tego dorobku:

1)

4-łJ A ■* J

JjA

..Jjj

Lj

*
ji. jLIL tjJul

jĄj

¿ja

ĆjLa La -l&J

ŁęiA^^A
tuillj

4

(J*l
*

.. Jjj

272 Arabska poezja ludowa nie doczekała się dotąd ujednoliconych zasad zapisu w alfabecie
arabskim. Różnice i pewien brak konsekwencji występują nawet w obrębie tego samego dialektu.
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marrënâ bï-kum Hamed w-ihna b-gitâr ’1-yël
we-smacnâ degg ’ghawa
w-âammyënâ rïhat hêl
yâ rêl
çïh ’b-qahar
çîhat ci§eg yâ rêl
w’-hôder hawâ-hum
wilek
hadr ’s-senâbil gita
yâ-bü mahâbis śider ya-1-śadd hizâmât
yâ rêl balja b-ginig
min tigzi b-umm äämät
wa-lâ timśT miśyat heger
galb-î
bacad ma mât
w’-hôder hawâ-hum
wilek
hadr ’s-senâbil gita
gîzT 1-mahatta
b-hizin
w’-wnïn yefrâgîn

mâ wensû-nâ b-ciśig-hum
cëb titwansîn
yâ rêl
êayyim hizin
ahl ’1-hawâ mêeymïn
w’-hôder hawâ-hum
wilek
hadr ’s-senâbil gita

2)
...
...
...

273 Mu?affar an-Nawâb, Li-r-rêl w1 Hamed (Hamed i pociąg), Dimaäq
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Hisin
yâ
Hisin
ya mwallic 31-Cên
il-mâ trîde tmill
û-tmil-hâ nta
Q-tmil-hâ dmûc-hâ
w-yinćisir bî-hâ z-zill
û-tisôrib wiyya ğedmyen-ek
tiwidd
lô fog-hâ ğdâm ’t-terâfe thill

274 ‘Aryan as-Sayyid Halaf, Hisin (Hasan), Al-Acmâlaś-iicriyyac, Bagdad 2003, s. 119-120.
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ya man dem-na
calâ ğidm-ek
15
hderte yihill
û timâyel
räwha calä r-rûh
rûh-î
mcallime ü-tihmil
ğidim yişcad ğidim yinzil
cumur-ha ü-lâ tigûl
ahhâ-h
w3-l-yiśćT 1-muşîba yidill
û-tabic rûh-î
’rıhiyya
tSTİ râs ’1-hill
û-Ğitîr ’1-hammelû-hâ dnûb
gälaw
yom mâ titmil
ü-gälaw wi-1-haćT
3b-läsäs
yâsâs ’ş-şabur yiktil

3)
Áíjj
Áíjj

275<£jjJ|
’tşaffahit-hin
waraqa
waraqa
û-mâ qiryët

275 Hamza al-Hilfî, Ğabat (iuwwa (Las światła), Bagdad [b.d.w.J, s. 39-40.
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u-raddadit ahir qasida

il-bT-ha min gitlek tacal u-ma gyet
lyeś ma gyet u-śifit-nT
aksir il-hatir
adawwir cas-subuh
bibaneh masduda ligyet
lyeS ma gyet u-śifit-ni
bess qamls imtarrag
u-yiśrab gigayir
gacid 3b-citbat il-byet

Wszystkie trzy wiersze charakteryzują się podobną „schodkową” organi
zacją graficzną tekstu. W tomiku Muzaffara an-Nawaba, z którego pochodzi
przytoczony wyżej fragment, taka kompozycja zastosowana została we wszyst
kich utworach. W „Dziełach poetyckich” cAryana as-Sayyida Halafa dotyczy
ona zdecydowanej większości, natomiast w cytowanym tomiku Hamzy al-Hilfiego prawie połowy wierszy276. Przypomina to styl znany już z omawia
nych tu wcześniej przykładów z nowoczesnej poezji tworzonej w arabszczyźnie literackiej. Rodzi się jednak pytanie, czy za wyborem takiego stylu kryją
się te same przesłanki. W wierszach Yusufa as-Sa3iga, jak zostało wykazane277,
stopniami „schodków” układu graficznego są całe wersy, co miało głównie
za zadanie podkreślenie ich prozodyjnej autonomii oraz uwydatnienie waż
nych z punktu widzenia autora grup wyrazowych. W wierszach Muzaffara
an-Nawaba i cAryana as-Sayyida Halafa sytuacja przedstawia się inaczej.
W tym wypadku to wersy dzielone są na „schodki”. By to lepiej zobrazować,
rozpiszemy oba cytowane fragmenty wierszy zgodnie z rozkładem rymów,
zaznaczając jednocześnie pozycje akcentów wyrazowych:
A.
marrena / bi-kum / Hamed // w-ihna / b-gitar 31 /-lyel
we-smacna / degg 3g / hawa w-// śammyena / rihat / hel
ya rei / §Th 3b / -qahar // $That / ciśeg / ya rei
w3-hóder / hawa-hum / wilek // hadr 3s /-senabil / gita
ya-bu / mahabis / śider // ya-l-śadd / hizamat
ya rei / balia b- / ginig // min tigzi / b-umm / śamat

276 Co ciekawe, tego rodzaju „schodkowe” kompozycje przeważają też u innych znanych
irackich autorów poezji gwarowej, zob. np.: Kazim IsmacTl al-Gatic, Li al-cidabu hilalyen,
An-Nagaf 1973; Kazim Manęur al-KacbT, Malhamat al-hulud, Bagdad 1973; cAbbas al-Hayyat, Hidyat mahbuba, Bagdad 1975; KarTm al-cIraqT, Li al-matar wa-Umm az-Zafira,
An-Nagaf 1974; Kazim aś-Śacir i óumca al-HayfT, eAtaś glebyen, An-Nagaf 1976.
277 Zob. s. 124-125 wyżej.
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wa-la timśi / miśyat / heger // ga|b-i / bacad / ma mat
w3-hóder / hawa-hum / wilek // hadr 3s-/ senabil / gita

gizi 1- / mahatta b-/ hizin // w3-wnTn /yafragm
ma wensu-na b-/ ciSig-hum // ceb / titwansin
ya rei / ćayyim / hizin // ahl ’1- / hawa / mćeymTn
w3-hóder / hawa-hum / wilek // hadr 3s- / senabil / gita

B.
Hisin / ya Hisin / ya mwallic 31 -cen / il-ma tffde / tmill
u-tmil-ha nta / u-tmil-ha / dmuc-ha / w-yinćisir / bT-ha z- / zill
u-tisórib / wiyya gedmyen-ek / tiwidd / ló fog-ha / gdam 3t- / terafe / thill
ya man dem-na / cala gidm-ek / ló hderte / yihill
u timayel / rawha / cala r-róh / ruh-T /mcallime / u-tihmil
gidim / yi$cad / gidim / yinzil
cumur-ha / u-la tigul / ahha-h / w3-l-yiśćT 1- / musTba / yidill
u-tabic / ruh-T / nhiyya / tSTl / ras 31- / hill
u-ćitir 31- / hammelu-ha / dnub / galaw / yóm / ma titmil
u-galaw / wi-l-haćT 3b- / lasas / yasas 3$- / $abur / yiktil

Tekst pierwszego cytatu układa się w czterowersowe strofy, w których
ostatni wers pełni rolę refrenu. Wersy są bezprzerzutniowe i zbudowane
przeważnie z sześciu zestrojów akcentowych (wers 1 drugiej i trzeciej stro
fy - 5 akcentów, wers 2 trzeciej strofy - 4 akcenty). Po trzecim akcencie
występuje średniówka, którą wzmacnia zawsze dział składniowo-intonacyjny (z wyjątkiem czterozestrojowego wersu 2 ostatniej strofy, gdzie śred
niówka przebiega po drugim akcencie).
Z kolei wiersz cAryana as-Sayyida Halafa jest w całej swojej rozciągłości
monorymiczny, choć akcentuacyjnie zróżnicowany; rymy oksytoniczne są
siadują z paroksytonicznym, jak np.: yihill /yiktil. Rozpiętość wersów waha
się między cztero- a siedmiozestrojowcem z przewagą sześciozestrojowych.
Brak jest średniówki. Pauza wersyfikacyjna pokrywa się zawsze z działem
składniowo-intonacyjnym sygnalizowanym rymem.
W obu powyższych przykładach ukształtowanie rytmiczne tekstu ewi
dentnie odpowiada więc paradygmatowi wiersza tonicznego. Poza tym seg
mentacja wersów na jednostki rytmiczne równe lub większe od zestroju ak
centowego i wyodrębnienie ich w zapisie w postaci układu „schodkowego”
tekstu to jakby dokładne powielenie formy wiersza Majakowskiego278. Prze
278 Aczkolwiek trudno dowieść bezpośredniej inspiracji twórczością Majakowskiego, to jednak
nie da się tego wykluczyć, zważywszy na fakt, że wielu poetów irackich (i nie tylko) było pod
mniejszym lub większym wpływem rewolucyjnych idei napływających z Moskwy, a nawet ak
tywnie działało w partii komunistycznej lub z nią sympatyzowało. Wśród nich znaleźli się czo
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bija tu bowiem wyraźnie ta sama zasada akcentu wartościującego, która - jak
to ujął Siatkowski - jednoczy wokół siebie zestroje należące do tej samej
części wersu, tego samego „schodka”279. Inaczej jest natomiast w wierszu
Hamzy al-Hilfiego. Tu rozkład wersów podobny jest do kompozycji Yusufa
as-$a3iga - każdy „schodek” należy traktować jak osobny wers.
W przeciwieństwie do poezji ludowej czy też w ogóle poezji tworzo
nej w lokalnych dialektach, gdzie wiersze toniczne są częstym zjawiskiem,
w przestrzeni arabszczyzny literackiej tonizm się nie przyjął. Wykorzysty
wany jest co najwyżej jako sposób doraźnej rytmizacji wiersza.

łowi przedstawiciele nurtu tzw. wolnego wiersza, jak np. Badr Śakir as-Sayyab, cAbd al-Wahhab
al-Bayati czy SacdT Yusuf, a także wymienieni wyżej Muzaffar an-Nawab i Aryan as-Sayyid
Halaf.
279 Z. Siatkowski, op. cit., s. 121.
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PODSUMOWANIE
W przestrzeni arabszczyzny literackiej wiersz przeszedł typową dro
gę rozwoju polegającą na stopniowej redukcji konstant wersyfikacyjnych.
W ósmym stuleciu, gdy Al-Halil Ibn Ahmad al-FarahTdT przystępował do ko
dyfikacji istniejącego od niepamiętnych czasów systemu weryfikacyjnego,
paradygmat wiersza obejmował konstantę stopową, monorym, dział składniowo-intonacyjny w klauzuli, średniówkę oraz, co oczywiste, pauzę wersyfikacyjną. Dzieło Al-Farahldiego usankcjonowało zastany system, czyniąc
zeń wersyfikacyjny kanon dla wielu kolejnych pokoleń twórców.
W powszechnym odczuciu za komponenty najważniejsze, warunkują
ce wierszowy charakter tekstu uchodziły jednolity schemat metryczny oraz
monorym. Pojawienie się strofiki wprowadziło jedynie drobną modyfikację
owego paradygmatu. Uwolniło mianowicie wiersz od rygoru monorymu.
Rym jednak, choć zróżnicowany, nie przestał być jedną z podstawowych
konstant wersyfikacyjnych. Także innowacje metryczne związane ze strofiką, nawet tak odbiegające od standardu jak w przypadku dubayt™, nie po
ciągały za sobą zerwania z zasadą ekwiwalencji wersowej. Ten stan rzeczy
znakomicie oddaje lapidarna definicja poezji, jaką ukuł Qudama Ibn óacfar
(873-948): „Jest to wypowiedzenie miarowe i rymowane, zawierające sens”
cA’ <-14i cr“* UJJJ*
<!)280
281.
Jak pokazuje ta definicja, w świadomości arabskiej poezja łączyła się
ściśle z formą wierszową. Tekst, który nie był segmentowany na ekwiwa
lentne, rymowane wersy, nie mógł być zaliczony do sfery poezji. Trakto
wany był jako proza rymowana (sagc). Takie pojmowanie poezji i wiersza
obowiązywało właściwie aż do początków XX w. Dopiero w ślad za tzw.
odrodzeniem arabskim (an-nahda), któremu towarzyszyło otwarcie się na
280 Zob. s. 19-21 wyżej.
281 Qudäma Ibn öacfar, Naqdaś-śicr, oprać. Kamil Mustafa, Al-Qähira 1979, s. 17.
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obcą, głównie zachodnią kulturę i literaturę, zaczęły stopniowo pojawiać
się próby uwolnienia się od gorsetu skostniałej, normatywnej wersyfikacji.
Szczególną rolę odegrali twórcy emigracyjni o korzeniach syro-libańskich, jak: Amin ar-Rïhânï, óubran Halîl óubran, NasTb cArida czy Ilyâs

Farhât. Idee wiersza wolnego i poematu prozą, z którymi zetknęli się na Za
chodzie, znajdowały odbicie w ich utworach. Te z kolei, trafiając na grunt
ojczysty jako literackie nowinki, stawały się źródłem inspiracji dla poetów
„odrodzeniowej” nowej fali, a także ożywczym impulsem w rodzącej się
dyskusji nad kształtem przyszłej poezji arabskiej.
Za rzeczywisty przełom należy uznać dopiero tzw. ruch wolnego wier
sza. Zapoczątkowany przez grupę poetów irackich pod koniec lat czterdzie
stych ubiegłego wieku rozszerzył się wkrótce na cały świat arabski. Warto
przy tym podkreślić, iż przełom ten w swojej istocie sprowadzał się do ze
rwania z zasadą ekwiwalencji wersowej. Wiersz bowiem nadal zachowywał
strukturę stopową, tyle tylko że liczba stóp w poszczególnych wersach mogła
być dowolna. Nie zrezygnowano też z rymu, godząc się jedynie na jego nieregulamość. W rezultacie jednak po raz pierwszy od kilku stuleci w prze
strzeni języka arabskiego upowszechnił się nowy typ wiersza - nieregularny
wiersz stopowy określany mianem wiersza wolnego (aś-śicr al-hurr). Rzeczą
równie przełomową, będącą konsekwencją wyłonienia się tego typu wier
sza, była podjęta przez poetkę Nâzik al-Mala3ika próba stworzenia nowego
normatywnego systemu wersyfikacyjnego. Standaryzacyjne wysiłki irackiej
poetki, choć od początku skazane na niepowodzenie jako stojące w sprzecz
ności z programową wolnością poety, przyniosły jednak wymierny efekt. Jej
dzieło Qadâyâ aś-śicr al-mucasir było pierwszym kompleksowym opracowa
niem teoretycznym arabskiego wiersza wolnego, ale przede wszystkim zaini
cjowało szeroki, ogólnoarabski dyskurs nad formą nowej poezji.
Rezygnacja z rygoru ekwiwalencji wersowej dała asumpt do tego, by
pójść jeszcze dalej i całkowicie odrzucić wszelkie ograniczenia formalne,
a zwłaszcza rym i rytm stopowy - dwa uważane dotychczas za niepodwa
żalne filary wierszowości i poezji, decydujące o tym, czy dany tekst zalicza
się do sfery wiersza, czy też prozy. Dążenia te wprowadzili w życie tacy po
eci jak: Unsï al-Hâgg, Muhammad Al-Mâgüt, óabra Ibrâhîm óabra, Tawfïq
$âyig, a także Àdünïs. To za sprawą ich utworów spopularyzował się w arab
skiej twórczości poetyckiej wiersz w pełni nienumeryczny.
Arabski wiersz nienumeryczny, który - rozpropagowany przez środowi
sko libańskiego kwartalnika „Śicr” - rozwinął się w ramach kierunku okre

ślonego nazwą qasïdat an-natr, spotkał się od samego początku z brakiem
szerszej akceptacji. Niechęć ta płynęła nie tylko ze strony zwolenników tra
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dycyjnych form poezji, ale także ze strony wielu przedstawicieli ugruntowa
nego już nurtu tzw. wiersza wolnego (as-śicr al-hurr), czyli nieregularnego
wiersza stopowego.
Z ostrą krytyką wystąpiła Nazik al-Mala^ika. Kwestii tej poświęciła osob
ny rozdział swojej książki Qadaya aś-śicr al-mucasir. Już na samym jego
wstępie ostrzegała:
W środowisku literackim w Libanie rozpowszechniła się w ciągu ostatnich
dziesięciu lat dziwna nowinka. Niektóre oficyny wydają książki zawierające
zwykłą prozę, tymczasem na obwolutach drukują słowo „poezja”. Czytelnik
otwiera więc taką książkę, sądząc, że znajdzie w niej wiersze, w których jest
metrum, rytm i rym (...). Szybko jednak spostrzega, że w książce nie ma ani
śladu poezji282 [tłum, własne],

W dalszej części rozdziału w emocjonalnych słowach odniosła się do opu
blikowanej na łamach „Śicr” w 1959 r. przychylnej recenzji debiutanckiego to

miku Muhammada al-Maguta Huzn fidawJ al-qamar (Smutek w świetle księ
życa) utrzymanego w konwencji bezrymowego wiersza nienumerycznego.
Utworom syryjskiego autora zarzuciła, że nie wypełniają podstawowego kryte
rium uprawniającego do zakwalifikowania ich do sfery poezji. Kryterium tym
jej zdaniem jest metryczność realizowana przez powtarzalność stóp wierszo
wych bez konieczności zachowania ekwiwalencji wersowej. Znamienne jest,
że słowo śicr, oznaczające w języku arabskim poezję, utożsamia z wierszem283.
Dwadzieścia lat później Mahmud DarwTś w artykule pod alarmującym
tytułem „Wybawcie nas od takiej poezji” stawia dramatyczne pytanie: „Co
stało się z poezją?”. I zaraz dodaje:
Poezja, która była jedną z naszych nielicznych radości, wymyka się teraz z na
szego życia bez pożegnania, niezauważalnie. A my, naród poezji, jak utrzymu
jemy, obserwujemy bez jakiejkolwiek chęci przeciwstawienia się, jak upada
jedna z ostatnich naszych twierdz (...) To, co czytamy od lat, nie jest poezją,
nie jest poezją do tego stopnia, że ktoś taki jak ja, parający się poezją od
ćwierćwiecza, zmuszony jest obwieścić swoją złość na poezję. A nawet wię
cej, że jej nienawidzi, że nią pogardza i że jej nie rozumie284 [tłum, własne].

282 Nâzik al-Malä’ika, Qadäyä..., s. 213:
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283 Ibidem, s. 213-227.
284 Mahmüd DarwTś, Anqidû-na min hâdâ aś-śi^r, „M-KarmaV 1982, nr 6, s. 5-7:
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Od tamtego czasu wiersz nienumeryczny wpisał się już na trwałe w arab
ski pejzaż literacki, a nawet go całkowicie zdominował, o czym w sposób
niebudzący wątpliwości przekonuje statystyka. W latach 2007-2008 pod pa
tronatem UNESCO, w ramach projektu Kitâb figarida (Książka w gazecie)
ukazała się seria dodatków specjalnych do czołowych dzienników arabskich
pod wspólnym tytułem Diwan as-śicr al-carabiJï ar-rubc al-ahïr min al-qarn
al-ciśrin (Antologia poezji arabskiej ostatniego ćwierćwiecza XX w.). Opu
blikowano w niej nieco ponad 1000 utworów poetów z całego świata arab
skiego, od Iraku po Mauretanię. Prawie trzy czwarte z nich (±730) reprezen
tuje wiersz nienumeryczny, ok. jednej czwartej zaś (±260) - nieregularny
wiersz stopowy. W antologii tej znalazło się też 25 wierszy klasycznych oraz
6 poematów prozą. Wśród nieregularnych wierszy stopowych najczęstsze to
utwory oparte na wzorcach al-mutadârik, al-mutaqarib, al-kamil i ar-ramal.
Pomimo tak zdecydowanej hegemonii wiersza nienumerycznego we
współczesnej poezji arabskiej, spór o jego prawo do istnienia nie wygasł.
W 2008 r. ukazała się książka jednego z największych spośród żyjących po
etów arabskich, Ahmada cAbd al-Muctï Higâziego pt. Qasidat an-natr aw
al-qasida al-harsaD (Poemat prozą czy poemat niemy)285. Postawioną już
w samym tytule tezę autor konsekwentnie stara się uzasadniać na kartach
kolejnych rozdziałów. Nie odmawiając tego typu twórczości prawa bytu,
uważają za niedojrzałą i przemijalną, choć jednocześnie upatruje w niej za
grożenie dla przyszłości arabskiej poezji. Źródłem tego zagrożenia jest jego
zdaniem niezwykle mocna promocja tego typu „nowoczesnego” wiersza
w dzisiejszych mediach arabskojęzycznych oraz generalnie niski poziom
warsztatu literackiego wśród młodego pokolenia twórców.
W toku swojego krytyczno-polemicznego wywodu egipski poeta sporo
miejsca poświęca roli rytmu w wierszu rozumianego jako metryczność (ar.
wazn - dosł. waga, miara). Jak piszę:
(...) metryczność w języku to energia, która pomaga mu realizować funkcję
poetycką. (...) Metryczność, obok obrazu poetyckiego, jest drugim skrzy
dłem przenośni. Poprzez obraz i metryczność język przenosi się ze świata
jaźni do świata snu lub, jak mówił francuski poeta Paul Valéry, zmienia się z
marszu w taniec. Skoro więc taka jest funkcja metryczności, to jest ona za
sadniczym warunkiem, bez którego poezja nie może istnieć286 [tłum, własne].

285 Ahmad cAbd al-Muctî Higâzi, Qaçidat an-natr aw al-qaçîda al-harsä3.
286 Ibidem, s. 57: (...)
■>*
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Rytm metryczny traktuje zatem HigazI jako konstantę i czynnik wierszotwórczy, przy czym znowu rozmyciu ulega rozróżnienie poetyckości
i wierszowości. Pozbawione takiego rytmu kompozycje nienumeryczne nie
zasługują z jego punktu widzenia na miano poezji ani nie przynależą do sfe
ry wierszowości. Są po prostu prozą.
Różnica między wierszem a prozą postrzegana jest więc nie w oparciu
o kryterium sposobu prozodyjnej segmentacji tekstu, lecz przez pryzmat
jego organizacji rytmicznej. Takie podejście charakteryzuje nie tylko środo
wisko samych poetów, ale większość arabskich literaturoznawców287. W tej
sytuacji nie powinno dziwić, że rozprzestrzeniający się od kilkudziesięciu
lat wiersz nierespektujący żadnych ograniczeń formalnych stanowi wyzwa
nie, z którym arabska wersologia nie może sobie ciągle poradzić.

287 Zob. np.: Muhammad an-Nuwayht, op. cit.; Ğihâd Fâçlil, op. cit.; Yûsuf Hamid
Ğâbir, op. cit.; Idwär al-Harraf, op. cit.; Galt Sukrt, op. cit.; ‘Abd ar-Ridä CA1T, Müsiqä
as-sicr al-'arabl qadimu-hu wa-haditu-hu, ‘Amman 1997; idem, Sicr al-hadâta fi Mişr; ‘Abd
Allah Sartq, Fi si'riyyat qasidat an-natr, Ar-Ribat 2003; Hâmid Abû Ahmad, Tahdit as-sicr
al-carabi, Al-Qahira 2004; Ahmad Ziyâd Mahbak, Qasldat an-natr, DimaSq 2007;
Muhammad ‘Alwän Salman, Al-iqâcfîsicr al-hadäta, Al-Qähira 2008.
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