




ZARYS POETYKI 
KLASYCZNEGO WIERSZA ARABSKIEGO





Paweł Siwiec

ZARYS POETYKI
KLASYCZNEGO WIERSZA 

ARABSKIEGO

Kraków 2008



Copyright by Paweł Siwiec, 2008

Recenzenci: 
Adnan Abbas, Elżbieta Górska

Korekta: 
Marta Stęplewska

Projekt okładki: 
Paweł Siwiec

ISBN 978-83-7188-088-9

KSIĘGARNIA AKADEMICKA
ul. św. Anny 6, 31-008 Kraków 
tel. /faks 43-127-43, 422-10-33 w. 11-67 
akademicka@ akademicka, pl 
www. akademicka. pl

http://www.akademicka.pl


SPIS TREŚCI

Transliteracja i objaśnienie znaków................................................................................ 8
OD AUTORA....................................................................................................... 9
WSTĘP..................................................................................................................11
Rozdział pierwszy
WERSYFIKACJA............................................................................................. 17

I.  WPROWADZENIE......................................................................................17
II.  METRYKA KLASYCZNA........................................................................ 26

A.  Wzorce kola mufytalif........................................................................... 26
Metrum (awil czyli „długie”........................................................................... 27
Metrum madid czyli „rozpostarte”................................................................. 29
Metrum basi[ czyli „rozłożyste”.....................................................................31

B.  Wzorce koła mu’talif............................................................................ 33
Metrum wäfir czyli „obfite”........................................................................... 33
Metrum kämil czyli „pełne”............................................................................ 35

C.  Wzorce koła mustabih.......................................................................... 39
Metrum hazag czyli „dźwięczne”.................................................................. 39
Metrum ragaz czyli „drżące”..........................................................................40
Metrum ramal czyli „przeplatane”................................................................ 43

D.  Wzorce koła mugtalib........................................................................... 45
Metrum sari' czyli „szybkie”..........................................................................45
Metrum munsarih czyli „płynne”.................................................................. 48
Metrum fyafif czyli „lekkie”............................................................................ 49
Metrum mudäri“ czyli „podobne”.................................................................. 50
Metrum muqtadab czyli „wykrojone”...........................................................51
Metrum mugtatt czyli „przycięte”................................................................. 52

E.  Wzorce kola mutaqärib........................................................................ 53
Metrum mutaqärib czyli „zwarte”................................................................. 53

III.  RYM........................................................................................................... 56
IV.  LICENTIA POETICA.............................................................................. 71

Rozdział drugi
STYLISTYKA..................................................................................................... 77

I.  WPROWADZENIE..................................................................................... 77

5



II.  TROPY STYLISTYCZNE (al-bayán)....................................................... 85
A.  Porównanie (tasbih)............................................................................... 85
B.  Przenośnia (magáz)................................................................................ 94

1.  Metafora (’isti'ára)...................................................................................... 95
2.  Synekdochą (magáz mursal)..................................................................... 100

C.  Metonimia (kináyd)...............................................................................103
III.  FIGURY SLOWNO-DŹWIĘKOWE (al-badi‘).....................................106

A.  Figury warstwy brzmieniowej.............................................................107
1.  As-sag‘..........................................................................................................107
2.  Al-muwázana.............................................................................................110
3.  At-taśri‘...................................................................................................... 110
4.  Al-ginás....................................................................................................... 111
5.  Radd al-‘agaz ‘ala a$-§adr........................................................................115
6.  At-takrar......................................................................................................115

B.  Figury warstwy znaczeniowej..............................................................118
1.  A(-(ibaq.........................................................................................................118
2.  Al-muqábala................................................................................................118
3.  Murá‘át an-naęjir....................................................................................... 119
4.  Al-’istitrád.................................................................................................. 119
5.  Al-muzáwaga.............................................................................................119
6.  Al-‘aks wa-at-tabdil................................................................................... 120
7.  Ar-nigü'....................................................................................................... 120
8.  At-tawriyya..................................................................................................120
9.  Al-’istiJjdám.................................................................................................120
10.  Al-gam‘...................................................................................................... 121
11.  At-tafnq..................................................................................................... 121
12.  At-taqsim...................................................................................................122
13.  At-tagrid..................................................................................................... 122
14.  Al-mubálaga............................................................................................. 123
15.  Al-madhab al-kalámí............................................................................... 124
16.  At-tafrí‘...................................................................................................... 125
17.  Ta’kld al-madh bi-má yuSbih ad-damm................................................ 125
18.  Al-’istitbá*..................................................................................................125
19.  Al-’idmág...................................................................................................126
20.  Al-hazl alládi yurád bi-hi al-gadd.......................................................... 126
21.  Tagáhul al-‘árif......................................................................................... 126
22.  Al-’iRirád...................................................................................................127
23.  Al-’ir$ád..................................................................................................... 127

IV.  WARSTWA STYLISTYCZNA SKŁADNI (al-ma‘ám)........................128
A.  Szyk zdania........................................................................................... 128
B.  Stylistyczne wykorzystanie rodzajów zdań...........................................131

1.  Rozkaz i zakaz............................................................................................ 132
2.  Pytanie..........................................................................................................133



3.  Forma optatywna........................................................................................134
4.  Zawołanie....................................................................................................135

C.  Kompozycja tekstu.......................................................................................137
D.  Sposób łączenia zdań................................................................................... 148
E.  Wers a długość i złożoność zdania.......................................................... 150

Rozdział trzeci
GATUNKI LIRYCZNE...................................................................................153

I.  WPROWADZENIE....................................................................................153
II.  KASYDA - ST ARO ARABSKA ODA.....................................................155
III.  POZOSTAŁE GATUNKI LIRYKI KLASYCZNEJ............................168

1.  Panegiryk (madih)............................................................................................ 169
2.  Satyra (higa)....................................................................................................171
3.  Elegia (martiya)................................................................................................172
4.  Liryka miłosna (nasib i gazai)....................................................................... 176
5.  Liryka agitacyjno-polityczna (hamasa)........................................................181
6.  Liryka opisowa (waęf).................................................................................... 182
7.  Poezja bachiczna (fyamriyyat)........................................................................ 185
8.  Poezja łowiecka (¡ardiyydt)............................................................................186
9.  Liryka refleksyjno-filozoficzna (zuhdiyyaf)................................................. 187

POSŁOWIE........................................................................................................191
BIBLIOGRAFIA..................................................................................................194
INDEKS TERMINÓW ARABSKICH.............................................................. 201



Transliteracja i objaśnienie znaków
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OD AUTORA

Termin „klasyczny wiersz arabski”, choć wydaje się wystarczająco doprecy
zowany, nie zawsze rozumiany jest całkowicie jednoznacznie. Na ogół używa się 
go na oznaczenie niestroficznej liryki skomponowanej w arabskim języku literackim 
w oparciu o reguły wersyfikacyjne usystematyzowane w VIII wieku przez Al-^alfla 
Ibn Ahmada al-Faráhídí’ego (zm. 791). W takim więc rozumieniu termin ten stosuje 
się niekiedy również w odniesieniu do współczesnych (nie tak rzadko przecież poja
wiających się) utworów spełniających normy tradycyjnej metryki arabskiej.

Niniejsza monografia, oprócz wymienionych wyżej ram formalnych nakłada na 
ten termin dodatkowo ramy czasowe. W związku z tym oznaczać on będzie tę arabską 
lirykę stychiczną, która powstała w języku literackim w tzw. klasycznej epoce roz
woju literatury arabskiej. Epokę ową dzieli się zwyczajowo na cztery główne okresy. 
Pierwszy obejmuje twórczość przedmuzułmańską. Okres drugi, nazywany islamskim, 
trwa od początku misji proroka Muhammada do końca panowania Omajjadów (750). 
Następujący po nim okres trzeci, tzw. abbasydzki, jak sama nazwa wskazuje, koń
czy się wraz z upadkiem kalifatu abbasydzkiego po zdobyciu Bagdadu w roku 1258 
przez wnuka Czyngis-chana, Hulagu. Czwarty to okres schyłkowy, czas panowania 
Mameluków, którego kres wyznacza zwycięski pochód Turków osmańskich i zdoby
cie przez nich Egiptu w 1518 r.

Poetyka, jako dziedzina teorii literatury zajmująca się wielopłaszczyznową 
analizą budowy dzieła literackiego, ukształtowała się w arabskiej nauce ostatecznie 
dopiero w ciągu ostatnich stu lat. Najintensywniejszy jej rozwój przypada jednak na 
okres od VIII do XIII w. To wtedy właśnie powstawały fundamentalne prace teo
retyczne. Aż do czasów współczesnych poetyka arabska uprawiana była w postaci 
oddzielnych dyscyplin wiedzy. Najwcześniej, bo przed końcem VIII w. uformowała 
się wersologia. Po niej przyszła kolej na stylistykę, która od samego początku ściśle 
związana była z gramatyką i retoryką. Genologia natomiast nie tworzyła odrębnej 
gałęzi nauki o poezji lecz stanowiła przeważnie przedmiot opisu i dociekań krytyki 
literackiej.

Opracowanie to jest próbą całościowej prezentacji problematyki związanej 
z klasycznym wierszem arabskim. Obejmuje więc zarówno wersyfikację, jak i szero
ko pojętą warstwę stylistyczną (porównanie, metaforę, składniowe środki stylistyczne, 
figury słowno-dźwiękowe itd.) oraz omówienie gatunków poetyckich uprawianych 
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w zakreślonych wyżej ramach formalno-czasowych. Nie ogranicza się przy tym do opisu 
czysto teoretycznego. Impulsem do jej powstania był brak tego rodzaju publikacji w pol
skim piśmiennictwie arabistycznym oraz ciągły niedostatek całościowych opracowań 
klasycznej poetyki arabskiej w zachodniej literaturze specjalistycznej. Zamierzeniem 
autora było z jednej strony kompleksowe zaprezentowanie całego bogactwa struktury 
formalnej klasycznej poezji arabskiej, stosowanych przez nią środków wyrazu oraz 
jej ewolucji gatunkowej, z drugiej zaś pokazanie oryginalnej myśli naukowej średnio
wiecznych arabskich teoretyków wiersza; wersologów, znawców retoryki, krytyków 
literackich. Wypracowane przecież wówczas koncepcje, teorie, klasyfikacje, defini
cje i specjalistyczne terminy, mimo upływu wielu wieków nie uległy dezaktualizacji. 
W niemal niezmienionej postaci funkcjonują one w nauce arabskiej do dziś, przekazy
wane kolejnym pokoleniom w programach edukacyjnych różnych szczebli i stanowią 
nadal podstawowy warsztat analizy struktury dzieła poetyckiego.

Chodziło także o to, by ową opisowo-normatywną staroarabską poetykę, cha
rakteryzującą się dość hermetycznym stylem oraz swoistą, nadmiernie nieraz rozbu
dowaną terminologią, przedstawić językiem współczesnej, europejskiej teorii litera
tury, nie zatracając jednocześnie tego, co stanowi o jej własnej specyfice. Dlatego 
właśnie między innymi, na wszystkich płaszczyznach omawianych zagadnień zacho
wana została względna wierność oryginalnej arabskiej systematyce z jej wewnętrzny
mi podziałami i hierarchią.

Z uwagi na taki właśnie charakter pracy bazuje ona głównie na źródłach arab
skich; przede wszystkim na obfitej spuściźnie piśmiennictwa średniowiecznego, 
a także na bogatej współczesnej literaturze przedmiotu. Pełną listę tych źródeł mieści 
w sobie bibliografia. Ich prezentacja znacznie wykraczałaby poza ramy objętościowe 
tej publikacji. Stąd rezygnacja z osobnego rozdziału na temat stanu badań. Zamiast 
tego każda z głównych części książki poprzedzona została wprowadzeniem zawiera
jącym omówienie ewolucji poszczególnych działów średniowiecznej arabskiej poe
tyki teoretycznej.

Wszystkie aspekty poruszanych zagadnień zostały udokumentowane przykła
dami z arabskiej poezji średniowiecznej. Tam gdzie było to konieczne dla pełnego 
zilustrowania omawianych zjawisk, przytoczone fragmenty wierszy lub całe utwory 
przetłumaczone zostały na język polski. Transliteracja cytowanych fragmentów poe
zji odzwierciedla arabski rozkład tekstu w hemistychach; w tym sztuczne rozcinanie 
wyrazów wypełniających granicę metrycznego przedziału śródwersowego w wersach 
bezśredniówkowych.

Wszelkie zawarte w tej pracy tłumaczenia tekstów arabskich są dziełem autora. 
Pisownia występujących w nich imion i nazw własnych została ze względów kompo
zycyjnych celowo uproszczona.
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WSTĘP

Najdawniejsza poezja arabska to liryka w pełnym tego słowa znaczeniu. Swoje 
utwory autorzy najprawdopodobniej wyśpiewywali albo raczej śpiewnie recytowali, 
być może nawet przy akompaniamencie jakiegoś prostego instrumentu strunowego, 
typu rabab, tak jak to jeszcze i dzisiaj czynią poeci beduińscy. Średniowieczne źród
ła wspominają, że podczas recytacji poeci przedislamscy mieli zwyczaj wymachi
wać do rytmu kijami Ca$a). Jeden z pierwszych arabskich pisarzy, encyklopedysta 
Al-ćahi^ (zm. 869) poświęca nawet tej kwestii aż trzy rozdziały swojego dzieła pt 
Al-Bayan wa-at-tabyin'.

Najstarsza zachowana w piśmie poezja arabska to utwory pod względem języ
ka i formy w pełni ukształtowane. Nie zawierają one praktycznie nic, co pozwalało
by prześledzić wcześniejszą drogę ewolucyjną, jaką klasyczny wiersz niewątpliwie 
rnusiał przejść. Brak w nich przykładów etapów pośrednich. Twórczość ta - która 
jeszcze w pierwszym wieku islamu istniała wyłącznie w przekazie ustnym - wraz 
z bujnym rozkwitem piśmiennictwa arabskiego na przestrzeni ósmego i dziewiątego 
stulecia „materializuje się” i popularyzuje w tempie niemal lawinowym, przelewa
na na papirus, pergamin i papier. Jej gromadzeniem i dokumentowaniem zajmują 
się wytrawni antologiści, jak Abu ‘Amr Ibn al-‘Ala’ (689-770), ‘Abd al-Malik Ibn 
Qurayb al-A$ma‘i (zm. 830), Al-Mufaddal Ibn Muhammad ad-Dabbi (zm. 786), Abu 
Zayd al-Quraśi (zm. 830), Abu Tammam (zm. 846). Niektórzy z nich w poszuki
waniu autentycznej poezji arabskiej wyruszają na pustynne szlaki, przepytując lo
kalnych rapsodów i bardów, spisując zasłyszane wieści o życiu i plemiennych po
wiązaniach mniej lub bardziej znanych poetów minionej i współczesnej im epoki. 
Owocem ich pracy stają się bogate antologie jak Al-A?ma‘iyyat, Al-Mufad(^aliyyat1 2, 
Al-Hamasa3, óamharat 'as‘ar al-‘Arab4.

1 Al-ćahi^, Al-Baydn wa-at-tabyin, red. ‘Abd as-Salam Muhammad Harun, Al-Qahira 1998, 
t. 3, s. 5-124.

2 Nazwane od imion ich autorów. Pierwsza zawiera 92 a druga 130 utworów.
3 Dzieło Abu TammSma, w którym zebranych zostało prawie dziewięćset wierszy i fragmentów 

wierszy począwszy od czasów najdawniejszych aż po połowę IX w.
* Zbiór autorstwa Abu Zayda al-Quraśi’ego zawierający 49 uznanych arbitralnie za najdosko

nalsze długich poematów, podzielonych na siedem grup (po 7 utworów w każdej) i ułożonych wedle 
stopnia doskonałości.

Od razu też w Basrze, Kufie i Bagdadzie poezja ta jest na różne sposoby kla
syfikowana a także analizowana pod kątem formy i treści. Badacze języka arabskie
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go i gramatycy jak Sibawayhi (zm. 793) czy Al-Kisa’i (zm. 805) sięgają do niej jak 
do rezerwuaru czystej, nie skażonej obcymi wpływami arabszczyzny. Al ^alil Ibn 
Ahmad al-Farahidi rozpracowuje jej strukturę wersyfikacyjną. Ibn Salam al-óumahi 
(zm. 846) badają okiem krytyka literackiego, eksponując podobieństwa i różnice sty
lu, wykazując wyższość jednych poetów nad drugimi. Poezja zakwalifikowana jako 
przedislamska staje się wzorcem - często niedoścignionym - dla wielu następnych 
pokoleń.

Wysiłki ówczesnych filologów, historyków, genealogów i zbieraczy tradycji 
wytworzyły obraz Arabii ostatniego stulecia przed islamem (tzw. al-gahiliyya), któ
ry utrwalił się na wiele wieków i który jeszcze dziś w niezmienionym kształcie i bez 
zastrzeżeń funkcjonuje w świadomości wielu środowisk. W obrazie tym Arabia jawi 
się jako kraina zamieszkała przez liczne plemiona, mówiące na co dzień różnymi na
rzeczami arabskimi. Wśród plemion tych żyje wielu poetów, którzy opiewają czyny 
współziomków, wyszydzają rywali, wychwalają możnych protektorów i rozsławiają 
swoje męstwo, a ich wiersze i sława docierają w najdalsze zakątki Arabii, przekazy
wane z ust do ust, powtarzane przez wędrownych bardów. Wszyscy owi poeci tworzą 
w jednym ponaddialektalnym, niepisanym języku arabskim, będącym jednocześnie 
językiem ojczystym włodarzy Mekki, plemienia Qurayś, które wydać miało na świat 
proroka islamu, Muhammada.

Przez całe wieki poezja okresu przedmuzułmańskiego uważana była za funda
ment arabskiej literatury. W pierwszej połowie dwudziestego stulecia obraz ten całko
wicie zburzył jeden z najwybitniejszych znawców arabskiej literatury średniowiecz
nej, Egipcjanin Taha Husayn, narażając się przez to na gniew i reperkusje ze strony 
konserwatywnych kręgów intelektualnych elit arabskich, a zwłaszcza uniwersytetu 
Al-Azhar. Taha Husayn, najpierw w serii wykładów na Uniwersytecie Kairskim, 
a później w publikacji pt. Fi al-'adab al-gahili5 („O poezji przedmuzułmańskiej”) 
zanegował autentyczność poezji uważanej dotąd za przedislamską. Poddał także 
w wątpliwość istnienie samych poetów tradycyjnie z tym okresem łączonych, jak 
Imru’ al-Qays, Tarafa Ibn al-‘Abd, ‘Antara Ibn Śaddad i wielu innych. Jego zdaniem 
znakomita większość tej poezji stworzona została dopiero po nastaniu islamu i przy
pisana została poetom z poprzedniej epoki, których imiona oscylują często na granicy 
prawdy historycznej i mitu.

5 Husayn, Taha, Fi al-'adab al-gahili, Al-Qahira 1933.
6 Ibidem, s. 113-181.

Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywał Taha Husayn generalnie w dwu czyn
nikach. Pierwszy to tocząca się u progu ery muzułmańskiej ostra walka polityczno- 
religijna o prymat nad Mekką i całym Hidżazem, a zwłaszcza związane z tą wal
ką usilne dążenie stronnictw i plemion do podbudowania własnego wizerunku oraz 
pozycji społecznej poprzez ciągłe odwoływanie się do chwały przeszłości. Czynnik 
drugi to niesolidność, a niekiedy nadgorliwość ówczesnych rapsodów i bardów zna
nych już wtedy z tendencji do modyfikowania wersji autorskich, dowolnego skracania 
lub rozbudowywania tekstu oryginalnego, a nawet przypisywania własnej twórczości 
rzeczywistym lub zgoła fikcyjnym poetom6. O tego typu działaniach wspomina nie
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jednokrotnie na kartach Tabaqât as-su'ara’ Ibn Salâm al-ôumahï, na którego często 
powołuje się Taha Husayn w wyżej wymienionym dziele7.

7 Al-ćumahi, Ibn Salâm, Tabaqât ai-su‘arà\ red. Joseph Heli, Leiden 1916. Zob. np. s. 52, 
gdzie mowa o tym, iż Kurajszyci celowo przypisywali Hassânowi Ibn Tâbitowi wiersze nie licujące 
z jego poziomem artystycznym ani kulturą osobistą po to, by go skompromitować; zob. też s. 147, gdzie 
Ibn Salâm wspomina o tym, że wiersze pewnego zdolnego poety imieniem Qurâd Ibn Hanaś były prze
rabiane lub w całości zawłaszczane przez innych poetów z plemienia óafafan.

8 Husayn, Taha, op. cit., s. 68-79.
9 Taha Husayn kwestionuje też wiarygodność staroarabskich genealogów. Uważa, że nie ma żad

nych naukowych podstaw, by nadal bezkrytycznie im wierzyć (zob. Fi al-'adab al-gàhilï, s. 90-93).

Jeden z głównych argumentów jakimi posłużył się Taha Husayn na poparcie 
swojej tezy nawiązuje do rzeczywistości przedstawianej w kasydach przypisywanych 
poetom przedmuzułmańskim. Uważał on, że kasydy te nie odzwierciedlają prawdzi
wych realiów czasów, w jakich miały być tworzone. Nie ma w nich bowiem na przy
kład odniesień do sfery duchowej. Tymczasem lektura Koranu świadczy o tym, że 
dla współczesnych Muhammadowi Arabów kwestie religijno-światopoglądowe nie 
były obojętne. Wręcz przeciwnie, wyzwalały gorące dyskusje i spory, bywały źród
łem namiętności a nawet konfliktów. Uzasadnione jest więc przypuszczenie, że także 
i kilkadziesiąt lat wcześniej musiało być podobnie. A skoro tak, to należałoby się 
słusznie spodziewać zauważalnej obecności tego rodzaju tematyki w bardzo licznej 
przecież twórczości przypisywanej owym czasom. Dla Tahy Husayna paradoksalnie 
o wiele wierniejszy obraz życia Arabów przed islamem można odnaleźć w Koranie 
oraz wierszach poetów współczesnych prorokowi Muhammadowi a nawet w wier
szach poetów okresu omajjadzkiego, jak Al-Farazdaq (641-732), ćarir (653-733), Du 
ar-Rumma (zm. 735) czy Al-Ajjjal (640-710)8.

Jednakże w opinii Tahy Husayna najbardziej przekonywających dowodów 
przemawiających za jego tezą dostarcza sam język wierszy uważanych za przedis- 
lamskie. Uwagę zwraca absolutna jednolitość językowa całej tej twórczości. Choć 
już najdawniejsi arabscy filologowie wskazywali na istotne różnice dialektalne po
między poszczególnymi plemionami, to śladów tych różnic w utworach zupełnie nie 
widać. Arabszczyzna Imru’ al-Qaysa z plemienia Kinda niczym nie odbiega od arab- 
szczyzny ‘Antary i Zuhayra z plemienia Qays czy też Al-Hàriîa z plemienia Rabfa. 
Język kasyd poetów o rodowodzie jemeńskim jak wspomniany już Imru* al-Qays to 
ten sam arabski, z jakim mamy do czynienia w kasydach poetów Nadżdu, jak ‘Abid 
Ibn al-Abra$, czy też poetów Hidżazu jak An-Nâbiga ad-Dubyânï. Język poetów, 
których życie, jeśli uwzględnić ustalenia genealogów arabskich9, przypadało na po
czątek VI w., jak Al-Muhalhil, nie różni się w niczym od języka żyjących sto lat póź
niej poetów islamu, jak Hassan Ibn Tâbit. Jest to również ten sam arabski, w jakim 
głoszony był Koran.

Taha Husayn pyta, jak to możliwe, by poeci tak wielu rozsianych po całej Arabii 
plemion, oddzielonych od siebie bezkresnymi nieraz połaciami pustyń, różniących się 
mową, rodowodem, sposobem życia, tradycją, aliansami i partykularnymi interesami, 
przyjęli jako środek artystycznego wyrazu język obcego plemienia, którego domina
cja ograniczała się geograficznie do Mekki i jej okolic, zaś czasowo do co najwyżej 
ostatniego wieku poprzedzającego nadejście islamu. Jest to jego zdaniem tym bardziej 
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mało prawdopodobne, że gdy w czasach ekspansji nowej religii wkrótce po śmierci 
jej Proroka zadanie krzewienia Koranu powierzone zostało prozelickim misjonarzom 
wywodzącym się z nawracanych na islam plemion, nie potrafili oni zachować orygi
nalnego kurajszyckiego brzmienia tekstu, naginając go do reguł własnych dialektów. 
I właśnie z tego powodu już pierwsi kalifowie zmuszeni zostali do zintensyfikowania 
prac nad kodyfikacją „świętego słowa”, by zapobiec jego zniekształcaniu10 11 12 13.

10 Husayn, Taha, op. cit., s. 92-112.
11 Imru’ al-Qays, Diwán ¡mri al-Qays, Bayriit 1983, s. 31.
12 Tarafa Ibn al-‘Abd, Diwan Tarafa Ibn al-‘Abd, Bayriit 1982, s. 19.
13 Np. Al-ćumahi, Ibn Sal3m, op. cit., s. 14-17 lub Ibn Ra5iq, Al-‘Umda fi mahdsin aś-śi‘r wa- 

ádábi-hi wa-naqdi-hi, red. Muhammad Miihi ad-Din ‘Abd al-Hamid, t. 2, Bayriit 1981, s. 280-294.
14 Monroe, J. T., Oral Composition in Pre-Islamic Poetry, .Joumal of Arabie Literaturę”, 

3 (1972), s. 1-53. Zob. też krytyczne wydanie arabskie: An-Na^m aś-śafawt fi as-śi‘r al-gdhili, tłum, 
i red. Facji Ibn ‘Arrimar al-‘Amári, Ar-Riyatj 1987.

13 Opinię taką głosił już w IX w. Al-ćahi^ (Zob. op. cit., L 3, s. 28), którego Monroe cytuje.

Wątpliwości przysparza jeszcze i to, że pomimo wspomnianego już zróżnico
wania etnograficznego poezja tzw. okresu al-gahiliyya niemal w stu procentach opie
ra się o ten sam inwentarz wzorców metrycznych oraz o te same zasady rymowania. 
Charakteryzuje się też podobną kompozycją i stylistyką, w takim stopniu, że w twór
czości przypisywanej różnym poetom dosłownie roi się od analogicznych porównań, 
metafor i innych figur stylistycznych, a czasami nawet prawie identycznie brzmią
cych całych wersów, by przytoczyć tylko najbardziej znane przykłady:

a) Imru’ al-Qays:

wuqüfan bi-há ęahbi ‘alay-ya mafiyya-hum
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yaqülüna lá tahlik ’asan wa-tagammali

b) Tarafa Ibn al-‘Abd:

wuqüfan bi-há yahb-i ‘alay-ya ma(iyya-hum 
yaqülüna lá tahlik ’asan wa-tagalladi

Jak widać, wersy te różnią się między sobą tylko ostatnim wyrazem; tagammali 
w kasydzie Imru’ al-Qaysa oraz tagalladi w kasydzie Tarafy. Zjawisko to dostrzegali 
już najwcześniejsi arabscy badacze, rozpatrując je w kategoriach dosłownego naśla
downictwa lub po prostu plagiatu (ar. nahl, ’intihál, sariqa)'3.

Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku ciekawą interpretację tego 
rodzaju analogii i dosłownych replik zaproponował James T. Monroe14. Opierając się 
na wynikach badań Milmana Parry i Alberta B. Lorda nad ustną twórczością epicką 
z rejonów Jugosławii uprawianą jeszcze w XX wieku przez tamtejszych śpiewaków 
ludowych, wysunął on tezę, iż arabska poezja przedislamska, jako twórczość ustna 
o charakterze ludowym, tworzona była spontanicznie, improwizowana ad hoc w za
leżności od potrzeby chwili15. Poeci, a także ci, którzy ich twórczość przekazywali 
dalej, nie zapamiętywali wierszy jota w jotę, w związku z czym każde następne wy
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konanie danego poematu mniej lub bardziej odbiegało od wersji pierwszej. Zaś w pro
cesie tworzenia, dla zachowania izometrii wersów, nie korzystali oni z teoretycznych 
wzorców weryfikacyjnych (ponieważ takowych nie znali) lecz polegali na własnym, 
instynktownym wyczuciu rytmu. Pomagały im w tym natomiast powtarzane od czasu 
do czasu w różnych miejscach utworu wyrazy, zwroty lub zdania charakteryzujące się 
określonym układem iloczasowo-sylabicznym, na których kanwie budowali struktu
rę rytmiczną całego wiersza. Złożyły się one w rezultacie na dość pokaźny, zdaniem 
Monroe (o czym świadczyć mają wykonane przezeń obliczenia statystyczne), wspól
ny dla pokoleń poetów zbiór gotowych formuł.

Na marginesie zaprezentowanych tu w dużym skrócie rozważań Monroe war
to dodać, że żyjący na przełomie X i XI w. Al-Baqillani, zastanawiając się nad tym, 
jak narodził się wiersz arabski, napisał co następuje: Co do tego jak powstał wiersz 
różniono się. Mówiono, że na początku powstał w sposób niezamierzony jako rozma
ite regularności zdarzające się w toku mowy. A kiedy się to ludziom spodobało i się 
w tym rozsmakowali, i spostrzegli, że jest to dla uszu miłe i dla ducha przyjemne, zaczę
li to rozwijać i tym się zajmować16. Powołując się zaś na jednego z czołowych przed
stawicieli kufickiej szkoły filologów, Ta‘laba (zm. 904), dodał, że dawni Arabowie 
uczyli swoje dzieci układania wierszy stosując bliżej nieokreślony system środków 
mnemotechnicznych nazywany przez nich al-matir, którego etymologia łączy się ze 
znaczeniem cięcia lub rozciągania17.

16 Al-BaqillanT, 'l‘gaz al-Qur’an, Al-Qahira 1963, s. 96.
17 Ibidem. Notabene podstawowe znaczenie stosowanego powszechnie terminu taq(i‘ na okre

ślenie rytmicznego podziału lub skandowania wersu to „cięcie na kawałki”. Zwraca natomiast uwagę 
w tym kontekście zagadkowa zbieżność ww. arabskiego matlr oraz związanych z nim matara i matr 
z greckim mćtron.

Niezależnie od tego czy poezja Imru’ al-Qaysa, Tarafy, Labida, ‘Antary, 
Zuhayra i wielu innych to autentyczna poezja z epoki al-gahiliyya, czy też twórczość 
późniejsza i jedynie przypisywana poetom przedislamskim, nie ulega żadnej wątpli
wości, że miała ona niezwykle bogaty udział w dorobku klasycznej literatury arab
skiej. Na długie stulecia wytyczyła poetyckie standardy i po dziś dzień uważana jest 
za skarbnicę języka i kultury arabskiej. To w dużym stopniu na jej fundamencie po
cząwszy od VIII w. tworzyła się i formowała arabska poetyka opisowo-normatywna.

Na początku, aż po okres wczesnego islamu, poezja arabska miała w przewa
żającej mierze koloryt beduiński. Dominowały w niej sceny z życia koczownicze
go - karawany jucznych wielbłądów, obozowiska, pustynna przyroda i krajobrazy, 
polowania, międzyplemienne spory, potyczki i wojny, opisy męstwa i waleczności. 
Beduinem był też podmiot liryczny. Pogrążony w zadumie nad śladami po obozo
wisku samotny jeździec albo łowca, znoszący mężnie piekło pustynnego skwaru. 
Napiętnowany przez własne plemię wagabunda albo hulaka goniący za uciecha
mi i poklaskiem na dworach możnych. Zapalczywiec gotów dla honoru zabić albo 
prawiący morały wędrowny mędrzec. Wszystko to oczywiście znajdowało odbicie 
w warstwie językowej; w słownictwie, doborze porównań i metaforyce.

Wraz z terytorialną ekspansją Arabów i zmieniającymi się warunkami ich 
bytowania oraz w miarę przejmowania, zwłaszcza przez arabskie elity społeczne, 
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elementów kultury i stylu życia podbijanych narodów, język poetycki ewoluował. 
W sposób zauważalny wzbogaceniu uległa szczególnie jego warstwa leksykalno-zna- 
czeniowa. W miejsce surowych, pustynnych obrazów pojawiać się zaczęły barwne 
opisy pałaców, kwitnących ogrodów, bogactwa książęcych dworów, bujnej fauny 
i flory. Zmieniały się też preferencje wersyfikacyjne. Poeci chętniej sięgali po formy 
krótsze, zarówno na poziomie budowy metrycznej jak i rozmiaru wiersza, co nada
wało utworowi lekkości. Nie oznaczało to jednak całkowitego zerwania z dotychczas 
uprawianą poetyką. Nostalgia za tym co dawne i piękne jeszcze nieraz miała się od
radzać w różnym kształcie i nasileniu.



Rozdział pierwszy

WERSYFIKACJA

I. WPROWADZENIE

Zasady wersyfikacji arabskiej przez całe pokolenia przekazywane były drogą 
ustną jako umiejętność praktyczna, nie zachowały się jednak żadne informacje o tym, 
jakie metody wykorzystywano do tego celu. Można się tylko domyślać, że były to 
różnego rodzaju mniej lub bardziej skonwencjonalizowane środki mnemotechniczne. 
Dopiero w VIII wieku ta praktyczna wiedza ujęta została w formę samodzielnej nauki 
o charakterze normaty wno-opisowym. Stało się to za sprawą jednego z najwybitniej
szych przedstawicieli prężnie rozwijającej się wówczas szkoły gramatyków w Basrze, 
Ai-Calila Ibn Ahmada al-Farahidí’ego. Wieść głosi, że uczony ten odkrył, na czym 
polega istota struktury rytmicznej wiersza arabskiego, kiedy - przechodząc przez ba
zar w Basrze i recytując pod nosem wersy kasydy, którą się akurat zajmował - zauwa
żył, że jego skandowanie nałożyło się na miarowy stukot młotków kotlarzy.

Po przestudiowaniu niezliczonych utworów dawnych i współczesnych mu 
poetów stworzył Al-Farahidi dzieło, które po dziś dzień arabską wersologię wiąże 
z jego imieniem. Do dzisiaj też wypracowana przez niego teoria budowy metrycznej 
wiersza stosowana jest i nauczana w niezmienionym w zasadzie kształcie. Rodziła 
się ona wraz z całym niemal inwentarzem terminologii zupełnie od podstaw. Jak 
podaję Al-úáhi^, tylko kilka pojęć natury ogólnej jak qa$id (kasyda), bayt (wers), 
misra‘ (półwers) czy rawi (litera rymująca) znane było Arabom wcześniej1. Teorii 
tej Ai yalil Ibn Ahmad nadał nazwę al-'arüd1 2. Tak też zatytułował księgę, w której 
wyłożył całokształt swojej koncepcji metrycznej. Niestety księga ta, podobnie jak 
inne dzieła uczonego z Basry, nie dotrwała do naszych czasów. Jej treść zachowała 
się w pochodzącym dopiero z pierwszej połowy dziesiątego stulecia wierszowanym 
przekazie Ibn ‘Abd Rabbihi’ego (860-940) zawartym w antologii pt. Al-‘Iqd al-farid 
(„Naszyjnik niezrównany”)3. Ale, jak podkreśla antologista, jest to streszczenie wier
ne wersji oryginalnej, z którą sam się zapoznał4.

1 Al-ćahijj, op., cit., t. 1, s. 139.
2 Co do wyjaśnienia znaczenia tej nazwy zob. przyp. 40 na s. 22.
3 Ibn Abd Rabbihi, Al-‘Iqdal-farid, t. 4, Al-Qáhira 1913, s. 34-87.
4 Ibidem, s. 38.

Al-Farahidi wyodrębnił, nazwał i zhierarchizował wszystkie elementy stano
wiące o specyfice rytmicznej wiersza. By to osiągnąć, posłużył się bardzo prostą 
i jednocześnie przejrzystą metodą notacji binarnej, opierając się przy tym - co cha

17



rakterystyczne dla ówczesnych gramatyków arabskich - na tekście pisanym. Kół
kiem (lub kropką) zastąpił literę (spółgłoskę) wokalizowaną (harf mutaharrik), czyli 
opatrzoną znakiem krótkiej samogłoski, natomiast pionową kreską zastąpił literę nie 
wokalizowaną (harf sakin), czyli opatrzoną znakiem braku następstwa krótkiej samo
głoski (tzw. sukun). Zapisany tym sposobem na przykład następujący wers słynnej 
kasydy Tarafy Ibn al-*Abda wyglądałby następująco:

wa-fi- ’l-hayyi 'ahwa yanfudu ’l-murda sadirtun
OOIOIOOIOIOIOOIOIOOIOOI

mutfahiru samtay lu ’lu ’in wa-zabargadi5 
OOIOOOIOIOIOOIOOOIOO

5 Tarafa Ibn al-‘Abd, op. cit., s. 20.
6 W oryginale - liter wokalizowanych (mutakiarrikat) wraz z następującą po nich literą nie wo

kalizowaną (sakin). Termin fa$ila w takim znaczeniu nie występuje u Ibn ‘Abd Rabbihi’ego (można 
zatem przypuszczać, że nie został wprowadzony przez Al-Farahidfego). Po raz pierwszy pojawia się 
dopiero na przełomie X i XI wieku u Al-óawhari’ego (zob. Al-ćawhari, Isma‘11 Ibn Hammad, ‘Arud 
al-waraaa, red. Muhammad al-Tlml, Ad-DSr al-Bayda’ 1984, s. 10-11).

Siwiec, P., Rytm staroarabskiej kasydy, Kraków 2005, s. 25. Segmenty konstytutywne, wyłącz
nie dla uproszczenia opisu, określane będą odpowiednio jako jambiczne (<->—) lub trocheiczne (—u).

Średniowieczni arabscy gramatycy nie znali pojęcia sylaby ani mory, ale za
stosowanie takiego binarnego zapisu pozwoliło, w toku analizy tekstów poetyckich, 
z łatwością wydzielić w strukturze wersów powtarzające się w regularnych odstę
pach minimalne układy kwantytatywne; dłuższe o charakterze niezmiennym i krót
sze - altemujące. Te dłuższe to wzajemnie niepodstawialne sekwencje: OOI (jak 
w przytoczonym fragmencie wiersza Tarafy) lub Ol O. Obie opatrzone zostały przez 
Al-Farahidl’ego wspólnym mianem watid, oznaczającym w języku arabskim kołek 
namiotowy, ponieważ do nich „przytwierdzona” jest niejako struktura rytmiczna wer
su - zwanego po arabsku bayt, czyli dom (pierwotnie - beduiński namiot). Przy czym 
pierwszy z tych elementów nazwany został magmu ‘ (zwarty), gdyż wokalizowane litery 
stoją w nim obok siebie, zaś drugi - mafruq (rozdzielony), ponieważ litery wokalizowa
ne oddziela od siebie pojedyncza litera nie wokalizowana. Składniki altemujące okre
ślił mianem ’asbab (1. mn. od sabaty, tzn. sznury, jako że wiążą one konstrukcję wersu 
i w zależności od potrzeb mogą być albo krótsze albo dłuższe. Wśród nich także wyróż
nione zostały dwa typy: taqil (ciężki) - Ol oraz fyąfif (lekki) - OO o wspólnym dla obu 
wariancie: O. Jeśli przełożyć symbolikę Al-^alila Ibn Ahmada na współcześnie stoso
wany zapis prozodyczny, otrzymuje się odpowiednio dwie rytmicznie przeciwstawne 
cząstki stałe: „u— ” (watid magmu ') i „— o ” (watid mafruq) a także cząstki zmienne: 
„—” (sabab fyafif) z możliwym wariantem „u” oraz „uu” (sabab taqil) z wariantami 
w postaci „—” i „o”.

Ze względów, jak się wydaje, wyłącznie technicznych późniejsi wersolodzy 
arabscy wprowadzili jeszcze pomocniczy termin fdęila na oznaczenie sekwencji zło
żonej z sylab krótkich i następującej po nich sylaby długiej6. Rozróżniano dwa jej 
typy: fafila fugra (lub ęagtra) czyli mniejsza o układzie: u u— onzfdfila kubra 
(lub kabira), czyli większa o układzie: uuu—.

Element stały (watid), zgodnie z przyjętą wcześniej zasadą, będziemy konse
kwentnie nazywać segmentem konstytutywnym7, natomiast element zmienny (sabaty 
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- segmentem komplementarnym. Razem tworzą one w wersologii Al-Farahidfego 
podstawową jednostkę rytmiczną wiersza, czyli stopę (ar. guz ’ lub tafila). Pierwszy 
stanowi jej część mocną albo jądro, które swoją niezmiennością wytycza główny 
rytm wiersza. Zaś rolą segmentów komplementarnych jest - poprzez ich wartość 
iloczasową oraz umiejscowienie względem segmentów konstytutywnych - nadawa
nie temu trzonowi rytmicznemu niepowtarzalnej specyfiki, a także w jakimś stopniu 
zapobieganie wrażeniu monotonii. Stopa zawiera jeden lub dwa segmenty komple
mentarne. Mogą one występować przed lub po segmencie konstytutywnym albo też 
go okalać.

Autor Al-‘Arud wyodrębnił dziesięć stóp wierszowych. Siedem z nich, tj.: 
u—O, u—Uu—, w—uu, Ou—, uu—O, UU—w—, uuu—8 opie
ra się na segmencie konstytutywnym o postaci „o—” (watid magmu‘), natomiast 
w pozostałych trzech część mocna to „—o” (watid mafruq): —u—O, 0—uu, 
00—u9. Ibn Sarrag aś-Śantarini (zm. 1123) cztery spośród tych dziesięciu stóp, tj. 
w—0, w—uu—, u—00, —w—0, zaczynające się od segmentu konstytu
tywnego uznawał za pierwotne, natomiast wszystkie pozostałe - za ich pochodne10.

8 Jak się wydaje, dla celów mnemotechnicznych oraz dla ułatwienia opisu metrycznego stosowa
no też wypracowany przez gramatyków sposób tworzenia terminologii przy pomocy derywatów rdzenia 
fl.W związku z tym nazwy stóp wersowych przypominają formy gramatyczne, np.tfa'ülun, mafifilun, 
fâ'ilun, mustafilun, mafûlâtu,fâ‘ilâtun, mutafâ'ilun itd.

9 Niektóre źródła średniowieczne, w tym również Al-‘Iqd al-farid (zob. Ibn ‘ Abd Rabbihi, op.
cit., t. 4, s. 35) wymieniają osiem stóp. Wynika to najprawdopodobniej z braku formalnego podkreślenia 
odrębności stóp o takiej samej strukturze iloczasowej ale różnych segmentach konstytutywnych. Wzo
rem (fâ'ilâturi) niektórzy autorzy zwykli byli określać zarówno stopę —u-------jak i —v-------- , zaś
wzorem (mustafilun) - stopy:-------v— oraz------- w—. Z czasem coraz częściej jednak różnicę tę
w piśmie zaznaczano poprzez sztuczne rozdzielenie nazwy stopy o trocheicznym segmencie konstytu
tywnym, tzn. jd {4* fâ‘i lâtun oraz J • müstafi lun.

10 Ibn Sarrâğ, Al-Mi‘yârfi ’awzan al-’as’âr wa-al-kâfifi ‘Urn al-qawafi, red. Muhammad Rad
wan Ad-Dâya, Bayrût 1971, s. 18.

11 Za wyjątkiem wersów dwustopowych.

Wers jest kombinacją tych stóp. Może ich zawierać osiem, sześć, cztery, trzy 
lub (wyjątkowo rzadko) dwie. Jego granicę wyznacza rym, który w klasycznym 
wierszu arabskim jest monorymem, ponieważ wszystkie wersy utworu niezależnie 
od jego długości zamykają identyczne układy brzmieniowe. Wersy o parzystej licz
bie stóp są rytmicznie dwudzielne, co oznacza, że składają się z dwóch symetrycz
nych co do układu stóp połówek, czyli półwersów lub hemistychów (ar. safr lub 
misra‘)li. W dobie piśmiennictwa przyjęła się konwencja specjalnego zaznaczania 
tej dwudzielności; albo poprzez zapisywanie hemistychów w pewnym odstępie od 
siebie, albo też przy pomocy umieszczanego pomiędzy nimi odpowiedniego znaku 
graficznego.

Przedział dwudzielności zbiega się przeważnie z końcem ostatniego wyrazu 
pierwszego hemistychu, jednak nie jest to regułą. Często zdarzają się wersy bez- 
średniówkowe, ale i wówczas dwudzielność metryczna jest zwyczajowo zaznaczana 
w ten sposób, że wyraz wypadający na granicy hemistychów zapisywany jest w poło
wie w jednym a w połowie w drugim hemistychu, tak jak w znanej kasydzie Al-Harita 
Ibn Hilizza al-YaSkuri’ego:
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min riğâlin kânu ğamâlan nuğüman 
fa-humu ’l-yawma şahbu ’âli Tamüdi 

ifâna dahrun bi-him wa-kânu humu ’ah 
la 'afimi ’l-fi'âli wa-’t-tamğidi 

mânihî bâhati ’l-‘irâqi mina ’n-nâ 
sibi-ğurdin ta'dü bi-mitli ’l-’usüdi 

kulla ‘âmin yaltimna qawman bi-kaffi ’d- 
dahri ğam'an wa-afyfifay’in mazıdi 

ğâzi'âtun 'ilay-him hussi'u ’l-’aw 
dâti tusqa qütan dayâha 'l-madidi 

mustahîran bi-hâ ’l-hudâta ’ifiiyaq 
(a‘na nağdan waşalna-hu bi-nuğüdi 

fa-’anâ ’l-yawma qarnu 'a'daba min-hum 
lâ ’arâ gayra kâ’idin wa-maküdi

W tym fragmencie kasydy tylko wersy pierwszy i ostatni mają wyraźnie zazna
czoną średniówkę12 12 13. W pozostałych wersach granica członu metrycznego przechodzi 
przez środek wyrazu lub - jak w wersie czwartym - wewnątrz spójnej syntaktycznie 
i fonetycznie konstrukcji dopełniaczowej (tzw. al- ’idâfa), której części składowe po
łączone są ze sobą na zasadzie sandhi zewnętrznego14.

12 Abii Zayd at-Ta’i [w:] Al-QuraSi, Abu Zayd, (jamharat as‘ar al-‘Arab, Bayriit [b.d.w.J,
s. 262-263.

13 Na 58 wersów całej kasydy Abu Zayda a(-Ta'i aż w 27 średniówka została zniesiona.
14 W transliteracji miejsca te zaznaczone zostały czcionką wytłuszczoną.

Izometryczność hemistychów w ramach jednego wersu polega na tożsamości 
porządku stóp, co niekoniecznie pociąga za sobą automatyczną zgodności iloczasową 
czy sylabiczną. To samo odnosi się do wersów. Stopa wierszowa może mieć bowiem 
różną długość rzeczywistą. Wynika to ze wspomnianej już zmiennej natury jej części 
słabej (sabab), ale zależy także od pozycji w wersie. Stopy końcowe w obu członach 
wersowych mogą mianowicie mieć postać skróconą. Dlatego w teorii Al-Farâhıdî’ego 
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znalazły się pojęcia: zihaf- na określenie fakultatywnego stłumienia segmentu kom
plementarnego oraz ‘Ula - oznaczające obowiązującą na przestrzeni całego wiersza 
zmianę w zakończeniach stóp zamykających hemistychy.

Stłumienie może być pojedyncze (ar. zihaf mufrad), tzn. ograniczające się do 
jednego segmentu komplementarnego jak np.: —u— => uu—*5,------ u— =>

15 Tzw. al-frabn.
16 Tzw. a(-(ayy.
17 Tzw. al-qab<j.
18 Tzw. al-kaff.
19 Tzw. al- '¡(imâr.
20 Tzw. al-waqf.
21 Tzw. al-'aşb.
22 Tzw. al-'aql.
23 Tzw. al-habl.
24 Tzw. al-(tazl.
25 Tzw. aś-śakl.
26 Tzw. an-naqş.
27 Tzw. al-hadf.
28 Tzw. al-qa[f.
29 Tzw. al-qaf‘.
30 Tzw. al-batr.
31 Tzw. al-qaşr.
32 Tzw. al-hadad
33 Tzw. aş-şalm.
34 Tzw. al-waqf.
35 Tzw. al-kaśf.
36 Tzw. at-taś‘lt- Właściwie zmianę tę należałoby uznać za stłumienie (zihaf), ponieważ jest fa

kultatywna i może wystąpić zarówno wewnątrz hemistychów, jak i w ich zakończeniach. O zakwalifiko
waniu jej jako kataleksy (‘Ula) zadecydowało to, że zachodzi w mocnej części stopy (watid). Przez wer- 
sologów arabskich określana jest jako ‘illa ğâriya mağrâ az-zihâf, tzn. kataleksa w funkcji stłumienia.

—uu—15 16, u------ => u—o17, u----------------=> u---------u18, uu—u— =>
------ u—19, uu—u— => u—u—20 u—uu— => u-----------21, u—uu— 
=> o—o—22 albo też powójne (ar. zihaf muzdawag), jeśli obejmuje dwa takie 
segmenty w stopie, jak np.:------ u— => uuu—23, uu—o— => —uu—24,
—u------ => uu—UJ25, u—uu— => u--------u26.

Ze stłumieniem wiążą się dwie reguły ograniczające jego zastosowanie w pe
wnych okolicznościach. Jedna z nich o nazwie mu‘aqaba wyklucza równoczesne 
stłumienie w dwu sąsiadujących ze sobą segmentach komplementarnych, natomiast 
druga - tzw. muraqaba - stanowi, że z dwóch sąsiednich segmentów komplementar
nych jeden musi mieć zawsze postać stłumioną. Zapobiega to występowaniu ciągów 
czterech krótkich lub czterech długich sylab w wersach, co mogłoby doprowadzić do 
rozchwiania struktury rytmicznej i w konsekwencji załamania wzorca metrycznego.

Zmiany w zakończeniach hemistychów dzieli się na:
a) kataleksę (ar. ‘Ulat an-naqş), czyli redukcję ostatniej stopy, np.: u-------

=> U—O27, o—uu— => o------ 28, —o— =>------- 29, —o------- =>-------- 30,
o--------------=> u——31, uu—o— => uu—32,----------------u =>------- 33 34 35 36,

Obejmuje ona zarówno segmenty konstytutywne jak i komplementarne.
b) hiperkataleksę (ar. ‘Ulat az-ziyâda), czyli rozszerzenie ostatniej stopy, czło-
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nu wersowego, jak np.: uu—o— => uu—o------ 37,------- o—=>-------o—38,

37 Tzw. at-tarfil.
38 Tzw. at-tatfyll.
39 Tzw. at-tasbig.
40 Zdaniem Ibn Sarraga (op. cit., s. 16) nazwa ‘arud nawiązuje do umieszczonej centralnie 

w namiocie beduińskim poprzecznej belki podtrzymującej dach. Użyta przenośnie pokazuje wagę stopy 
przedśredniówkowej w konstrukcji wersu. I właśnie ze względu na znaczenie tej stopy cała nauka o bu
dowie iloczasowej wiersza, a więc wersologia nazwana została mianem al-'arud- Słowo </aró natomiast 
oznacza w języku arabskim m. in. rodzaj, typ lub odmianę i użyte tu zostało ponieważ ostatnia stopa 
wersu jest podobna do stopy przedśredniówkowej, jest jakby jej odmianą.

41 Tzw. al-fyarm. Ogranicza się do stóp rozpoczynających się od segmentu konstytutywnego 
typu u—.

42 Tzw. al-tiazm. W praktyce jest to zazwyczaj dodanie jednosylabowego spójnika (np. wa albo 
fa) lub partykuły (np. ya).

43 Od ar. bahr - morze. Nazywane też są ’awzan - od ar. wazn, oznaczającego miarę, czyli 
metrum.

44 Ibn ‘Abd Rabbihi, op. cit., s. 44-47.

—o-------=>—u—^39.
Tak duża zmienność stóp zamykających hemistychy musiała przyciągnąć 

szczególną uwagę Al-^alila Ibn Ahmada i zapewne dlatego nadał im specjalne na
zwy; ‘arud dla stopy przedśredniówkowej i darb dla stopy klauzulowej40.

Należy jeszcze wspomnieć o jednym, choć niezwykle rzadko występującym 
w klasycznym wierszu arabskim zabiegu prozodycznym. To prokataleksa, której wy
stępowanie ogranicza się tylko do wersu otwierającego dany utwór. Przeważnie pole
ga ona na pominięciu pierwszej krótkiej sylaby w początkowej stopie wersu41, choć 
możliwe jest także rozszerzenie pierwszej stopy wersu o jedną sylabę42.

Z tego gąszczu jawiących się kombinacji stóp i ich wariantów Al-Farahidi 
wyodrębnił piętnaście archetypowych schematów metrycznych (ar. buhur lub 
'abhur43), które podzielił na pięć grup, rozpisując każdą z nich w formie kolistej przy 
pomocy wymyślonych przez siebie symboli (kółek i kresek). Pozwalało to w sposób 
bardziej czytelny ukazać podobieństwa i różnice pomiędzy tymi schematami, a tak
że ułatwiało ich zapamiętanie. Obraz powstałych tą metodą kół zachował się dzięki 
Ibn ‘Abd Rabbihfemu44. Weszły one na stałe do arabskiej terminologii wersologicz- 
nej jako koła metryczne (ar. ad-dawa’ir al-'ariidiyya) zwane też niekiedy „kołami 
Al-Farahidfego”.
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Kropka wewnątrz kółka pokazuje miejsce, od którego należy rozpocząć odczy
tywanie danego wzorca metrycznego (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara), kropka nad kółkiem lub kreską oznacza możliwość wystąpienia stłumienia 
(zihaf), zaś dwie kropki wskazują miejsce, gdzie w dwu sąsiadujących ze sobą seg
mentach komplementarnych niedopuszczalne jest jednoczesne stłumienie lub też, 
gdzie obligatoryjne jest stłumienie tylko jednego z nich45.

45 Pierwsza z tych reguł określana jest mianem mu ‘aqaba, a druga - muraqaba.
46 Ibn ‘Abd Rabbihi, op. cit., s. 44-47.

Każde z kół metrycznych otrzymało swoją nazwę, a ich „zawartość” - zapisana 
zgodnie ze stosowaną współcześnie notacją prozodyczną, według porządku, w jakim 
przedstawione zostały przez Ibn ‘Abd Rabbihfego46 - wygląda następująco:

1. Koło al-muhtalif:
fawil: o—O I o—OO I u—O I o—O— 
madid: Ou—O I uu— I Cu—O I uu— 
basif: OOu— I uu— I uuu— I Cu—

2. Koło al-mu ’talif.
wafir: o—Uu— I u—UU’— I o—uu— 
kamil:Uo—o— I uu—o— I Uu—u—
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3. Koło al-muśtabih:
hazağ: o—OO I o—OO I o—OO 
rağaz: üüu— I üüu— I üüu— 
ramal: Ou—O I Ou—O I Ou—O

4. Koło al-muğtalib:
sari1: OOu— I üüu— I OO—u 
munsarib: OOu— I OO—u I OOu— 
hafif: Ou—O I O—uü I Ou—O 
mutjárP: o—OO I —o—O I o—OO 
imiqta^ab: OO—u I OOu— I OOu— 
muğtatt: O—uO I Ou—O I Ou—O

47 Z możliwymi wariantami: Ou— lub------ .
48 Później nadawano mu jeszcze inne, niekiedy dość obrazowe nazwy, jak: habab („kłus wiel

błąda”), rakd al-fyayl („galop konia”) czy darb an-náqüs („bicie dzwonu”).
49 Notabene, piszący te słowa w ponad dwu tysiącach utworów zawartych w dziesięciu repre

zentatywnych zbiorach klasycznej poezji arabskiej (w tym również znanych z nowinkarstwa poetów tzw. 
nurtu modernistycznego), natknął się na jeden tylko dwuwiersz odpowiadający wzorcowi mutadârik:

hammu ’l-qâdi bayt un yufrib 
qâla 'l-qádi lammá ‘ütib

mâfi-'d-dunyá ’illâ mudnib
hada ‘udru ‘l-qádi wa-’qlib.

(zob. Abü al-'Atáhiya, op. cit., s. 67).

5. Koło al-muttafiq:
mutaqárib: u—O I u—O I u—O I u—O

Koła Al-Farâhîdî’ego budziły zawsze niekłamany podziw. Jedni uważali je 
za genialny skrót teorii budowy wiersza, inni chcieli w nich widzieć istną machinę 
do generowania wzorców metrycznych, w której zakodowane zostały informacje na 
temat zarówno dawno wymarłych jak i ciągle jeszcze czekających na swego „od
krywcę” struktur rytmicznych arabskiego wiersza. Jednocześnie od samego niemal 
początku nowo powstałą wersologię starano się poprawiać i uzupełniać. Pierwszym, 
który teorię tę poddał krytycznej analizie był uczeń jej twórcy, Al-A()faS al-Awsat 
(zm. 830). Zasłynął on przede wszystkim tym, że do ustalonego zbioru piętnastu 
wzorców metrycznych dołączył jeszcze jeden - oparty na powtarzalności stopy 
—u—47 48 mutadârik49, który jego zdaniem należy do piątego koła metrycznego (al- 
muttafiq). Faktem jest jednak, iż sami prozodyści arabscy nie potrafili przytoczyć 
przekonywających (tzn. z podaniem przynajmniej imienia poety) przykładów jego 
zastosowania49.

Mniej więcej dwa stulecia po Al-Farâhidî’m gruntownej przebudowy werso- 
logii arabskiej podjął się Ismâ‘îl Ibn Hammâd al-ćawhari (zm. 1010). Przyjmując 
za Al-A|)faSem istnienie metrum mutadârik, ograniczył jednocześnie liczbę wzor
ców metrycznych do dwunastu. W swoim dziele pt. 'Arüd al-waraqa przekonywał, 
że wzorzec sari' jest odmianą basit, podobnie jak muğtatt jest odmianą fyafif, zaś 
muqtadab oraz munsarih to warianty rağaz. Jego argumentacja jest jednak dość enig
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matyczna. Twierdził bowiem (nie wyjaśniając na jakiej podstawie), że każdy wers 
zbudowany na stopie uuu— (mustafilun) to ragaz, natomiast gdy w skład wersu 
wchodzi para stóp O0u— I uu— (mustafilun / fa‘ilun), wówczas mamy do czy
nienia z wzorcem basif50.

50 Al-ćawhari, Ismâ'ïl Ibn Hammâd, 'Arûd al-waraqa, red. Muhammad al-‘Ilmi, Ad-Där 
al-Bay<Jä’ 1984, s. 12.

51 Ibidem, s. 11.
52 Ibidem, s. 10.
53 Ibidem, s. 12-13.

Al-ćawhari zredukował też liczbę stóp wierszowych do siedmiu, wykluczając 
stopę OO—u oraz stawiając znak równości pomiędzy stopami O—uO i Ouu— 
oraz —u—O i uu—O51. Tym samym pośrednio zanegował zasadność rozróżnie
nia pomiędzy segmentami konstytutywnymi typu u— (watid magmu') i typu —u 
(watid mafruq), które w koncepcji autora Al- ‘Arud odgrywa tak istotną rolę. Co cie
kawe, formalnie z rozróżnienia tego nie tylko nie zrezygnował, ale wręcz przeciwnie, 
w sposób jednoznaczny przedstawił je na pierwszych kartach swego dzieła52. Taka 
niekonsekwencja wydaje się wskazywać, że w owych czasach odmienność rytmiczna 
stóp o iloczasowo przeciwstawnej budowie segmentów konstytutywnych przestała 
być już wyczuwana, a kontrast pomiędzy tymi segmentami stał się jedynie czysto 
teoretycznym niuansem.

Inną reformatorską próbą Al-óawhari’ego było odejście od dotychczasowego 
podziału dopuszczalnych zmian w stopie wierszowej na kataleksę Cilla) i stłumienie 
(zihaf). Zachował on tylko drugie z tych pojęć, obejmując nim wszelkie zmiany (nie
zależnie od ich charakteru) zachodzące w stopach wierszowych53.

Wszystkie te innowacje, chociaż generalnie spotykały się z zainteresowaniem, 
a wśród niektórych teoretyków i popularyzatorów wiedzy wersologicznej zyskiwały 
aprobatę, nie doczekały się powszechnej akceptacji. Większość podążała za regułami 
opisanymi przez Al-(jallla Ibn Ahmada al-Farahidi’ego. Bardzo szybko stały się one
- podobnie jak opracowane przez uczonych z Basry prawidła gramatyki arabskiej
- obowiązującym kanonem wiersza klasycznego, który późniejsi poeci z rzadka tyl
ko odważali się obchodzić.
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II. METRYKA KLASYCZNA
Zważywszy, że każda z zapisanych na obwodach kół metrycznych sekwencji 

stóp stanowić ma równowartość połowy wersu, można odnieść wrażenie, że w opi
nii Al-Farahidl’ego podstawowymi formatami wierszowymi wszystkich wzorców 
metrycznych były ośmio- lub sześciostopowce. Tymczasem w ósmym stuleciu, gdy 
tworzył on swoją wersologię, niektóre wzorce metryczne albo od dawna nie były już 
w takich formatach stosowane, albo (co wydaje się bardziej prawdopodobne) wystę
powały od zawsze jedynie w krótszych, sześcio- lub czterostopowych rozmiarach.

Ta rozbieżność zdaje się na pierwszy rzut oka podważać spójność teorii. Jest 
to jednak pozorny mankament. Trzeba bowiem pamiętać, że schematy metryczne 
wyodrębnione przez Al-Ualila Ibn Ahmada oraz w tak oryginalny i skondensowany 
sposób przez niego zaprezentowane są jedynie, jak już powiedziano wcześniej, ar
chetypami rzeczywistych miar wierszowych. Pełnią one rolę swego rodzaju abstrak
cyjnych matryc, wyznaczających ogólne ramy struktury rytmicznej wersu, jakimi są 
rozkład i rodzaj stóp wierszowych. Oprócz niewątpliwego waloru mnemotechnicz
nego i poglądowego, koła metryczne miały przede wszystkim wartość metodologicz
ną. A to dlatego, że zawarta w nich zasada „metrum idealnego” pozwalała na przej
rzystą hierarchizację i systematyzację wszystkich odmian wzorców metrycznych. 
Abstrakcyjne,,metrum idealne” to takie, którego budowa opiera się na dwukrotności 
całkowitego odczytu koła metrycznego, równego ośmiu lub sześciu stopom. Dlatego 
też określone zostało ono mianem tdmm (czyli pełne) i stało się punktem odniesienia 
dla wszystkich miar wierszowych. Na tej podstawie metra krótsze mogły być trak
towane jako jego pochodne, nawet wówczas, gdy brakowało jakichkolwiek przy
kładów na występowanie ich form „pełnych”, czyli sześcio- lub ośmiostopowych1. 
Na poziomie konkretnego wiersza realizacją wzorców metrycznych są odpowiednie 
wzorce wersowe, które oprócz liczby i sekwencji stóp określają też iloczasową postać 
zakończeń hemistychów.

1 Krótsze o jedną stopę w każdym hemistychu nazwane zostało magzu ’ (w dosłownym tłuma
czeniu: bez jednej części), krótsze o cały hemistych - maśfur. Wyjątkowo rzadko występujące formaty 
zredukowane do jednej trzeciej długości schematu wyjściowego to tzw. manhuk.

W efekcie takiego zabiegu teoretycznego wersologia Al-Farahidi’ego zyskała 
kształt uporządkowanego systemu.
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A. Wzorce koła muhtalif

ó

Metrum tawil czyli „długie”
Według tradycji metrum to zostało tak nazwane ponieważ, jak mówi Al-yapb 

at-Tabrizi: Prócz niego w całej poezji nie istnieje drugie, które obejmowałoby czter
dzieści osiem liter2 3. Zbudowane jest ono na bazie dwóch stóp: krótszej u—O oraz 
dłuższej o—OO. W obu segment konstytutywny usytuowany jest na początku. 
Stopy te tworzą całostkę metryczną, która powtarza się po dwa razy w każdym hemi- 
stychu. Wers ma w związku z tym tylko formę pełną, ośmiostopową. Ostatnia stopa 
pierwszego półwersu ma zawsze postać akatalektyczną u—z obligatoryjnym 
stłumieniem pierwszego segmentu komplementarnego. Za wyjątkiem stóp zamykają
cych hemistychy segmenty komplementarne dość dowolnie mogą ulegać stłumieniu 
(zihaf). Stąd właśnie takie formy jak u—o i u—o—4 oraz u------ u5. Jest tylko

2 At-Tabrizi, Al-tja|ib, Al-Kafi fi ‘ilm al-'arud wa-al-qawafi, red. al-Hassani Hasan ‘Abdullah 
Bayrut [b.d.w.J, s. 22.

3 Tzw. maqbud.
4 Maqbud jak wyżej.
5 Tzw. makfuf.
6 Reguła ta określana jest w klasycznej wersologii arabskiej terminem mu‘aqaba.
7 Zob. tabelę w Siwiec, P., op. cit., s. 79.

jedno ograniczenie; segmenty komplementarne w stopie dłuższej nie mogą być jedno
cześnie krótkie, ponieważ spowodowałoby to załamanie rytmiki wiersza6.

W całej średniowiecznej poezji arabskiej (awil był najchętniej stosowanym 
wzorcem metrycznym. Więcej niż jedna czwarta klasycznych utworów wierszowych, 
zwłaszcza długich kasyd skomponowana została na jego podstawie7. W zależności 
od kształtu ostatniej stopy wersu rozróżnia się następujące jego odmiany:

1. Akatalektyczny:
a) w którym stopa zamykająca wers nie różni się od stopy przedśredniówko- 

wej, a więc jej linearnie pierwszy segment komplementarny ulega obowiązkowemu 
stłumieniu, np.:

8 .

Imru' al-Qays, op. cit, s. 29.
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qifa nabki min ¿ikrâ habibin wa-manzili 
bi-siqti ’l-liwâ bayna ’d-Dahüli fa-Hawmali 

fa-Tûdihafa-’l-Miqrâti lam ya'fu rasmu-hâ 
li-mâ nasağat-hâ min ğanûbin wa-sam’ali 

u------ lu-----------lu-------lu—uu9 10 11

9 Jeśli wyraz zamykający dany wers kończy się na sylabę krótką, to mimo to sylaba taka z punktu 
widzenia arabskiej wersologii traktowana jest zawsze jako długa niezależnie od rodzaju wzorca metrycz
nego. Zastosowany tu zapis metryczny oddaje jednak rzeczywistą wartość iloczasową tej zgłoski.

10 Imru' al-Qays, op. cit., s. 169.
11 Sufiksy koniugacyjne -hum i -tum jak również zaimki samodzielne hum oraz 'antum mogą 

w wierszu przyjmować odpowiednio formy: -humu i -tumu oraz humu i 'antumu. Wówczas wygłosowa 
samogłoska -u pod względem metrycznym traktowana jest z reguły jako długa.

12 Tzw. mahtfuf.
13 A<j-QabbT, Al-MufacJ<Jal, Al-Mufaddaliyyat, red. Ahmad Muhammad Śakir i ‘Abd as-Salam 

Muhammad Harun, Bayrut 1964, s. 391.

u-------lu-----------lu—ulu—uu
u—ulu----------lu------- lu—u—

u—ulu---------- lu------- lu—uu

b) w którym stopa klauzulowa zachowuje regularnie postać pełną u------
tzn. bez stłumienia, np.:

• i - >jl j Xi- JT

Li j S/

’a-hanęfala law hâmaytumu wa-yabartumu 
la- ’atnaytu fyayran şâlihan wa-la- ’ardanı 

’a-lâ ’inna qawman kuntumu ’amsi düna-hum 
humu mana ‘û ğâran la-kum ’âla ğudrâni 

u—ulu---------- lu—ulu—uu
u-------lu---------- lu—ulu-----------

u—ulu---------- lu------- lu------- u"

2. Katalektyczny, gdzie stopa klauzulowa ma postać skróconą o wartość jednej 
sylaby długiej, tj. u—12 13, np.:

13

•t X • X - X l . X • X
<Jl>- j-Xfr »«.)! -UUJ

*

«—y ^Ł» jLl>Jl(jj ćJL l>»i»
X

. i X I X X

ij-jj JLi (j-j

{ahâ bi-ka qalbun fi ’l-hisâni (arübu 
bu'ayda ’s-sabâbi ‘aşra hâna maśibu 

yukallifu-ni Layla wa-qad safta walyu-hâ 
wa-‘âdat ‘awadin bayna-nâ wa-hu{ûbu
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u—ulu----------lu—ulu—u
o-------lu—u—lu—olu—u

u—ulu----------lu------- lu—u—
u------ lu-----------lu—ulu—u

Zaleca się, aby segment komplementarny w przedostatniej stopie odmiany ka- 
talektycznej miał postać stłumioną: u—u14. Zasada ta jednak nie jest absolutnie 
przestrzegana.

14 Tzw. maqbud.
15 Tzw. maqsur.
16 Szczegółowo na ten temat zob. At-Tabrizi, op. cit., s. 25-26. Zob. także Siwiec, P., op. cit., 

s. 60-61.
17 Zob. np. Ibn as-Sarrag, op. cit., s. 38 lub też At-Tabrizi, op. ciL, s. 31.
18 Zob. przyp. 45 na s. 23.

Postulowany przez Al-Afofaśa dodatkowy wariant katalektyczny o klauzuli ok- 
sytonicznej typu u——15 nie znajduje w klasycznej twórczości poetyckiej wiary
godnego poświadczenia16.

Metrum madid czyli „rozpostarte”
W teorii Al-Farahidfego wzorzec ten określony został jako magzu’, czyli skró

cony o jedną stopę w każdym hemistychu, co daje format sześciostopowy. Takie zasze
regowanie sugerowałoby istnienie - jako wyjściowej - formy ośmiostopowej, zbudo
wanej podobnie jak (awll w oparciu o powtarzalność pary stóp, tzn.: u u—ul u u—, 
z których pierwsza jest dłuższa od drugiej o jeden segment komplementarny. Z tą tylko 
różnicą, że segment konstytutywny zajmuje tutaj pozycję drugą. Opinie formułowane 
przez niektórych dawnych arabskich filologów utwierdzają w takim przekonaniu17. 
Jednak w całej zachowanej twórczości poetów, zarówno tych sprzed ery islamu jak 
i tych z okresu wczesno muzułmańskiego, nie ma ani jednego autentycznego wiersza 
utworzonego na bazie ośmiostopowego madid. Pozwala to z prawie stuprocentową 
pewnością stwierdzić, że odmiana taka nie była nigdy w użyciu, zaś określenie magzu ’ 
w stosunku do tego metrum wprowadzone zostało przez Al-Farahidfego wyłącznie 
w celu utrzymania spójności wypracowanej przezeń koncepcji wersologicznej.

Niemniej jednak specyfikę rytmiczną tego metrum wyznacza rzeczywiście 
dwustopowa sekwencja u u—uluu— otwierająca każdy z hemistychów. Zamyka 
ją stopa u u—albo jedna z jej katalektycznych postaci. Segmenty komplemen
tarne przypadające na styku stóp stanowiących zasadniczy trzon rytmiczny metrum 
nie mogą być jednocześnie krótkie18. Madid nie należał do chętnie stosowanych 
w klasycznej poezji arabskiej wzorców metrycznych. Częściej, choć i tak stosunko
wo rzadko, po wzorzec ten sięgali poeci lżejszej muzy, jak ‘Umar Ibn Abi Rabfa 
(644-719), czy tworzący około sto lat później Abu Nuwas (762-813). Spotyka się 
następujące odmiany:

1. Akatalektyczna, np.:

¿1_ »i?.*
• * - . • • • > 

jLJII »_? ł «J*jJaJl
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19 db JjLillj JjujJb y-jli '¿r^ F >
* - * ł*— 9 0 ' M*— -

wa-mu'âti 'Harfi ‘ajfi ’l-lisâni 
mutmi'i ’l-’i{râqi ‘aşı ’l-'inâni 

mâziğin l-î min rağâ ’in bi-ya ’sin 
nâziğin bi-’l-fi‘li wa-’l-qawli dâni

uu------ 1—u—I—u—u
—o------1—o—I—u—u

—o------ 1—o—I—u------

2. Katalektyczna ze stałą (także katalektyczną) postacią stopy przedśredniów- 
kowej: üu^19 20 oraz jednym z następujących zakończeń wersowych:

19 Abu NuwSs, Diwan Abi Nuwas, Bayrut [b.d.w.], s. 591.
20 Tzw. mahduf z możliwym frabn.
21 Mahfluf jak wyżej lecz bez możliwości stłumienia segmentu komplementarnego.
22 Al-An$ari, Hassan Ibn Tabit, Diwan Hassan Ibn Tabital-'An$ari, Bayrut, [b.d.w.], s. 21.
23 Abu Nuw&s, op. cit., s. 52.

a) typu—o^21 22 23,np.:

t—jjU ili 4j I»
x x

qad ta’affa ba‘da-nâ ğâdibu 
mâ bi-hi bâdin wa-lâ qâribu 

ğayyarat-hu ’r-rthu tasfi bi-hi 
wa-hazimun ra’du-hu vvâşibu

—u------ 1—u—I—uu
—u----- 1—u—I—uu

—o------ 1—u—I—uu
uu------1—o—I—uu

b) typu uu^, np.:
> - • > • 

~ '■> J 4-> ■ ■ >

> > I ’ ■*

mâ hawan ’illâ la-hu sababu 
yabtadimin-hu wa-yansa‘ibu 

fatanat qalb-i muhağğabatun 
wağhu-hâ bi- ’l-husni muntaqibu

—u------ 1—o—uuu
—u------ 1—u—lukju
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(jkj------- 1—o—luu—
—u------ 1—o—luuu

c) typu — k=n4, np.:

(v_II iłl jJj

gara hada ’d-dahru 'aw ’aba 
wa-qara-ka ’l-hammu ’awfdba 

wa-wufudu ’n-nagmi waqifatun 
la tara fi ’l-garbi 'abwaba 

uu-------1—u—I-------
uu------ 1—o—luu—

bT jt ajl IJbk jbj-

i_¿il j

Podawana przez Ibn ‘Abd Rabbihi’ego jeszcze jedna odmiana katalektyczna 
o klauzuli oksytonicznej typu — u—24 25 26 nie występuje w zbiorach poezji klasycznej27.

24 Tzw. abtar.
25 Ibn al-Mu‘tazz, Diwan Ibn al-Mu‘tazz, Bayrut [b.d.w.J, s. 39.
26 Tzw. maq$ur. Zob. Ibn ‘Abd Rabbihi, op. cit., t. 4, s. 50-51, 82-83.
27 Szczegółowo na ten temat zob. Siwiec, P., op. cit., s. 64.
28 At-Tabrizi, op. cit., s. 39.
29 A‘S5 Bahila, [w:] Al-Quraii, Abu Zayd, op. cit., s. 254.

Metrum basif czyli „rozłożyste”
Analogicznie jak w poprzednich wzorcach także i w tym wypadku trzon ryt

miczny stanowi para zróżnicowanych pod względem długości ale zbudowanych na 
takim samym jambicznym segmencie konstytutywnym stóp, a mianowicie UUu— 
luu—.Tym razem jednak segment konstytutywny zajmuje pozycję końcową w sto
pie. Zdaniem Al-jjatiba at-Tabrizi’ego metrum basi( zostało tak nazwane, ponieważ 
segmenty komplementarne niejako „rozłożyły się” na początku każdej ze stóp cztero- 
sylabowych28 29. W przeciwieństwie do (awil charakteryzuje się ono znacznie większym 
urozmaiceniem zarówno co do długości wersu jak i rodzaju zakończeń hemistychów. 
W związku z tym da się wyodrębnić następujące jego odmiany:

1. Ośmiostopowiec z obligatoryjnym na przestrzeni całego wiersza stłumie
niem segmentu komplementarnego w stopie przedśredniówkowej, przez co uzyskuje 
ona formę W zależności od postaci zakończeń wersowych może być:

a) akatalektyczny o identycznym zakończeniu obu członów wersowych, jak np. 
w tym fragmencie:

ę-. y-J u jUJ

j xi-lj (Jbiiyi jlS* Ia j -i*
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’in-nî ’atat-ni lisânun mâ 'usarru bi-hâ
min ‘Ulwa lâ ‘ağabun fi-hâ wa-lâ safyaru 

ğâ ’at murağğimatan qad kuntu ’ahdaru-hâ
law kâna yanfa‘u-ni 'l-'isfäqu wa-’l-hadaru 

------ u—I—kj—I------ o—luu—
------ kJ—luu—I-------kj—luuu

------ u—luu—I-------o—luu—
-------kj—lokj—I-------u—luuu

b) katalektyczny, w którym zamknięcie pierwszego hemistychu pozostaje bez 
zmian, zaś stopa klauzulowa ma postać —^30 31, jak np.:

30 Tzw. maqfü‘.
31 Al-Mutalammis [w:J Al-QuraSi, op. cit., s. 202.
32 Tzw. mağzü’.
33 Tzvt. mafrbün maq(ü'.
34 Ten rodzaj basit nazywany jest musalla' al-basif.
35 ‘Abld Ibn al-’Abraş, Diwan ‘Abid Ibn al-Abraş, Bayrüt [b.d.w.J, s. 23.

wll »W lilM * ¡jA 4 2 * U

kam dûna Mayyata min musta'malin qadifin 
wa-min faldtin bi-hä tustawda ‘u ‘l- ‘isu 

wa-min durä ‘alamin fämin mandhilu-hu 
ka ’anna-hu fi hubäbi ‘l-mä ’i mağmüsu 

------ kJ—luu—I-------o—luu— 
u—kj—I—kj—I-------u—I—o

kj—kj—luu—I------ u—luu—
u—u—I—o—I-------o—I—o

2. Sześciostopowiec32 powstały poprzez redukcję formatu wyjściowego o ostat
nią krótką stopę w każdym półwersie. Stosowane są dwie jego odmiany:

a) katalektyczna z identyczną stopą O—^33 w zakończeniach obu członów 
wersowych34 35, jak np.:

jJU CjI

35Lpju jj CjUl»

’aqfara min ’ahli-hi Malhübu 
fa- 'l-Qutabiyyätufa- 'd-Danübu 

fa-Räkisun fa-Tu ‘aylibätun 
fa-Dätu Firqayni fa- ’l-Qalibu 

—kJ o—I—kJ—I------ kJ
— uu—I—kJ—IkJ—kJ
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o—u—luu—lo------
u—u—I—o—lu—o

b) hiperkatalektyczna, w której zakończenie hemistychu inicjalnego pozostaje 
niezmienione natomiast stopa klauzulowa ma postać Oüo—36 37 powstałą w wyniku 
wzdłużenia iloczasu segmentu konstytutywnego, co daje rym oksytoniczny:

36 Tzw. mujial.
37 MuraqqiS al-Aşgar [w:] Al-Aşma‘î, ‘Abd al-Malik, Al-Aşma‘iyyât, Bayrût 1967, s. 153.

¿¿-i, *ty

’az-ziqqu mulkun li-man kâna la-hu 
wa- ’l-mulku min-hu tawilun wa-qaşır 

min-hâ ’ş-şabühu ’l-la(fi yatruku-nî 
layta ‘Ifirrina wa-’l-mâlu katır 

------o—I—u—I—uu—
------o—I—u—I—uu—

------o—I—o—I—uu—
—uu—I—u—I—uu—

Ibn ‘Abd Rabbihi wylicza jeszcze dwie odmiany sześciostopowe: akatalektycz- 
ną oraz katalektyczną, w której zamknięcie członu inicjalnego pozostaje niezmienio
ne, zaś stopa klauzulowa ma postać O—W udokumentowanych zbiorach poezji 
jednak one nie występują, co nasuwa przypuszczenie, że cytowane w średniowiecz
nych arabskich opracowaniach przykłady są dziełem wersologów.

B. Wzorce koła mu’talif

Metrum wafir czyli „obfite”
Utworzone jest na bazie jednej, nie występującej w żadnym innym wzorcu me

trycznym stopy o—uu—, która powtarza się w wersie sześcio- lub czterokrotnie. 
Jego nazwę wersolodzy wiążą tradycyjnie z obfitością występujących w nim samo
głosek, podkreślając, że wśród wszystkich stóp nie ma bogatszej w samogłoski od tej,
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z której zbudowany jest wafir36 oraz pochodnej od niej stopy uu—o—. Oprócz 
pozycji klauzulowej, gdzie obowiązuje iloczasowa niezmienność związana z prze
strzenią rymową stopa ta charakteryzuje się dużym stopniem wariancji w ramach jed
nego utworu. Jej najczęstszym zamiennikiem jest forma u---------- , która powstała

38 Opinia taka mogłaby być prawdziwa tylko w stosunku do metrum wáfir w postaci pełnej akala- 
lektycznej, jednak całkowicie brak wiarygodnego przykładu jego zastosowania w twórczości poetyckiej.

Tzw. manqüf.
Tzw. ma'qúl.
Tzw. maqfüf.
’Umayya Ibn Abî aş-Şalt [w:] Al-QuraSi, op. cit., s. 185.
Tzw. mağzü’.
*Umar Ibn Abl Rabí'a, Diwán 'Umar Ihn Ahi Rahi'a, Bayrüt, [b.d.w.], s. 110.

w wyniku ściągnięcia złożonego z dwóch krótkich sylab segmentu komplementar
nego w jedną sylabę. Znacznie rzadziej spotykane, choć przez reguły wersyfikacyj- 
ne i ogólne poczucie rytmu dopuszczane są odmiany: u------ o38 39 lub o—u—40.
W zależności od długości wersu i postaci klauzuli wyróżnić można następujące for
maty wersowe:

1. Sześciostopowiec katalektyczny z klauzulą typu: u—^4I * i taką samą posta
cią stopy zamykającej człon inicjalny, np.:

L-kJ Ç. ¿1 4—4

¿«JUJLLI iSjÂ-j Cí”
42 V - '

‘araftu ’d-dâra qad ’aqwat sanînâ 
li-Zaynaba ’id tahillu bi-há qafiná 

wa-’adrat-há ğawâfilu mu’şifâtun 
kama tudri ’l-mulamlimatu ’{-(ahina

u—uu—lu—uu—lu-------
o---------- lu—uu—lu-------

u----------lu—uu—lu--------

2. Czterostopowiec43 * akatalektyczny:
a) bez kontrakcji w stopie klauzulowej, np.:

44 cŞ-t-ÎS' Jp

ç^1 ş_‘- -

muni'tu ’n-nawma bi-’s-sahadi 
mina ’l- ‘abarâti wa- 'l-kamadi 

li-hubbin dâhilin fi ’l-ğawfi 
di qarhin ‘ala kabid-ı 

u---------- lu—uuu
u—uu—lu—uuu

39

40

41

42

43

44
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u---------- lu——

b) z kontrakcją w stopie klauzulowej, tj. u----------45 46 47, np.:

45 Tzw. ma‘$ub.
46 Abu Nuwas, op. cit., s. 570.
47 At-Tabrizi, op. cit., s. 57.
48 Tzw. mudmar.
49 Tzw. magzul.
50 Tzw. mawguf

l2l₽ cl* Cp J—4^-j^

wa-la ’abki ‘ala Layla
wa-la Su'da wa-la Salma

wa-daka li ’anna-ni ragulun
'alimtu mina ’l-hawa ‘ilma

o—uu—lo—uu—
o—uu—lu----------

Metrum kamil czyli „pełne”
Jak piszę Al-yafib at-Tabrizi: Nazwano je pełnym dla pełni jego samogłosek, 

których jest trzydzieści, bo poza nim w całej poezji nie ma niczego co ma trzydzieści 
samogłosek. I choć „wafir" w pierwotnej swojej postaci ma taką samą liczbę samo
głosek, to jednak „ kamil” ma coś wiecej czego nie ma „ wafir". „ Wafir" bowiem przy 
obfitości samogłosek swoich nigdy w pierwotnej swej postaci nie występuję, podczas 
gdy „kamil" i w samogłoski jest obfity i w swej pierwotnej postaci występuję. Jest 
zatem pełniejszy od metrum „wafir" i dlatego też pełnym nazwany został*1.

O jego specyfice rytmicznej decyduje powtarzalność stopy u o—u— będącej 
odwróceniem stopy metrum wafir - segment konstytutywny zajmuje tutaj pozycję 
końcową po identycznej jak w wafir sekwencji segmentów komplementarnych. Te 
ostatnie mogą ulegać stłumieniu, stąd takie warianty jak:------ u—48, o—o—49
lub—uu—50.

Spośród wszystkich wzorców metrycznych wyróżnia się kamil największą licz
bą odmian. Nic więc dziwnego, że bardzo chętnie sięgali doń nie tylko poeci trady
cjonaliści ale również zwolennicy lżejszej muzy oraz twórcy zaliczani do tzw. nurtu 
modernistycznego VIII-IX w.

1. Sześciostopowiec:
a) akatalektyczny, np.:
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bi- 'abi ’ś-śumusu ’l-ganihatu gawariba 
’al-labisatu mina ’l-hariri galabiba 

’al-munhibatu ‘uqula-na wa-quluba-na 
wagnati-hinna ’n-nahibati 'n-nahiba 

uu—u—I------ u—luu—o—
------ u—luu—o—luu—u— 

-------o—luu—o—luu—u—

b) katalektyczny:
a) o klauzuli typu uu—^51 52 53, np.:

51 Al-Mutanabbi, Al-‘Urf af-fayyib fi sarh diwdn Abi af-Tayyib, red. Naęlf al-Yazigi, Bayrut 
|, s. 105.
52 Tzw. maqlu'.
53 tJuflf Ibn Nudba [w:] Al-A$ma‘i, op. cit., s. 21.
54 Tzw. ahadd mudmar.
55 Al-Musayyib Ibn ‘Alas [w:] Al-QuraSI, op. cit., s. 197.

• < • x - c/x

53 '♦■i*** □ jUli

(araqat ’Usayma’u ’r-rihala wa-duna-nd 
min Faydi Gayqata Sa‘idun fa-Katibu 

fa- ’(-Tawdu fa- ’l-Malakatu ’aybaha duna-ha 
fa-fira‘u Qudsifa-‘Amqu-ha fa-Hasubu 

uu—u—I------u—luu—u—
-------o—luu—u—luu—o

-------u—luu—o—luu—u— 
uu—u—luu—u—luu—o

P) o klauzuli typu: —^54 55 oraz:
- akatalektycznym zakończeniu hemistychu inicjalnego, np.:

Cj

bakarat li-tuhzina ‘asiqan Tąflu 
wa-taba‘adat wa-tagaddama 'l-wa$lu 

’aw kullama 'fytalafat nawan wa-tafarraqu 
li-fu ’adi-hi min ’agli-him tablu 

uu—o—luu—u—I—o 
uu—o—luu—u—I—o



------ o—luu—u—luu—o— 
uu—o—I------o—I—u

- analogicznej kataleksie w stopie przedśredniówkowej, lecz bez kontrak
cji w pierwszym segmencie, np.:

(*7-1 cS*"

14 ; 'âSCJJI "jj

(•-* Jl-J

'inna ’l-Yamâmata fyayru sâkini-hâ 
'ahlu 'l-Qurayyati min bani Duhli 

'ad-dâminüna li-mâli ğâri-himi 
hattâ yatimma nawahidu ’l-baqli 

------ o—luu—u—luu—
------ o—luu—o—I—o

------ o—luu—o—luuu
------ u—luu—o—I—o

y) o kataleksie typu u u56 57 58 w zakończeniach obu hemistychów, np.:

56 Al-Hujay’a, Dlwân al-Hu(ay’a, Bayrût 1981, s. 192.
57 Tzw. ahadd.
58 Abü Nuwâs, op. cit., s. 149.
59 Tzw. mağzû'.
*° Abü Nuwâs, op. cit., s. 273.

'Û'iL* bjji

yâ şâhibay-ya ‘aşaytu muşfabahâ 
wa-ğadawtu li- 'l-liddâti mutfarihâ 

fa-tazawwadü min-ni muhâdatatan 
hadaru 'l- ‘aşâ lam yubqi lî marahâ 

------ u—luu—u—luu—
UU—\J—I------ u—luu—

uu—o—I------ o—luu—
UU—u—I------ o—luu—

2. Czterostopowiec59 *:
a) akatalektyczny, np.:

60 
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da' ‘an-ka ya $ahi 'l-fikar 
fi-man tagayyara 'aw hagar 

wa- ’śrab kumaytan muzzatan 
‘anasat wa-’aq‘ada-ha ’l-kibar

------ u—luu—u—

uu—u—luu—u—

b) katalektyczny o klauzuli typu u" u;—W61 62, np.:

61 Tzw. maq(u‘.
62 Ibn al-Mu‘tazz, op. cit., s. 116.
63 Tzw. mudal lub mudayyal.
64 Ibn al-Mu‘tazz, op. cit., s. 175.

62 *

kam min fyalilin fdta-ni 
fa-'araftu mutra wafatt 

wa-faqadtu-hu fa-tamasakat 
nafsi ‘ala zafarati

uu—u—luu------
uu—o—luu—o—

------ u—luu—u

c) hiperkatalektyczny:
a) z klauzulą typu uu—u—63 64 powstałą w wyniku wzdłużenia segmentu 

konstytutywnego, dającego w efekcie rym oksytoniczny, np.:

fi

bjU-j LJ^1
kam ta ’ihin bi-wilayatin

wa-bi-‘adli-hiya‘du ’l-barid 
sukru ’l-wilayati tayyibun 

wa-fyumaru-ha fa 'bun sadid 
------ u—luu—u—

uu—u—I------ u—
------ u—luu—u—

uu—u—I------ u—
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p) o klauzuli typu uu—o—^65 * powstałej przez rozszerzenie ostatniej 
stopy wersu o dodatkową sylabę krótką bezpośrednio po segmencie konstytutyw
nym, jak np.:

65 Tzw. muraffal.
№ Labld Ibn Rabi‘a, Diwan Labld Ibn RabFa al-‘Amiri, Bayrut [b.d.w.], s. 52.
67 Tzw. magzu’, czyli skrócony o jedną stopę (w każdym hemistychu).
68 Qu al-’I$ba* al-‘Adwani [w:] Al-’A$ma’i, op. cit., s. 72.

lan tufniya fyayrdti ’ar 
badafa-’bkiya hatta ya‘udd 

qula huwa ’l-ba(alu ’l-muha 
mi hina yuksawna ’l-hadida 

uu—u—I------u------
------o—luu—u—

C. Wzorce koła muśtabih

Metrum hazag czyli „dźwięczne”
Jego rytm wybija stopa u—OO. Zgodnie z odczytem koła metrycznego jego 

format wyjściowy powinien obejmować po trzy stopy w każdym półwersie. Jednak 
w użyciu jest tylko jeden rozmiar wersowy - dwudzielny czterostopowiec akatalek- 
tyczny67 68, np.:

‘adira ’l-hayyi min ‘Adwa
na kanu hayyata 'l- ’ardi
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bağa ba‘du-humu ba'dan 
fa-lam yur‘ü 'ala ba'di 

u----------lo------- u
o------ ulu-----------

u----------lu------- u

W segmentach komplementarnych stóp otwierających oba półwiersze dopuszcza 
się stłumienie. Możliwe są więc warianty u—u—69 lub u------ u70. Stłumienie nie

69 Tzw. qab<j.
70 Tzw. kaff.
71 Tzw. mu'áqaba.
72 Tzw. mah^ûf.
73 Tzw. maqfür.
74 At-TabrizI, op. cit., s. 72.
73 Tzw. makbul.
76 Tzw. mafrbün.
77 Tzw. mafwiyy.

może jednak wystąpić jednocześnie w obu tych segmentach, ponieważ zachwiałoby 
to rytmiką wersu71. Arabscy wersolodzy mówią jeszcze o dwóch odmianach katalek- 
tycznych metrum hazağ', jedna z klauzulą typu u—^72 i druga z klauzulą u —73 
o spadku oksytonicznym. Żadna z nich jednak nie jest praktycznie spotykana w kla
sycznej poezji arabskiej.

Wśród poetów okresu przedmuzułmańskiego hazağ nie miał zbytniego powo
dzenia a niektórzy prozodyści zastanawiali się nawet, czy metrum to w ogóle zasłu
guje na uwagę. Za to chętnie stosowane było ono w twórczości ludowej, szczególnie 
w utworach przeznaczonych do wykonań wokalnych, bo przecież hazağ oznacza 
w języku arabskim „dźwięczny”. Jest więc rzeczą zrozumiałą, że większą popu
larność wzorzec ten zyskał w twórczości poetów pierwszego stulecia panowania 
Abbasydów, a zwłaszcza w poezji miłości i wina.

Metrum rağaz czyli „drżące”
Tradycja wywodzi jego nazwę od sposobu poruszania się wielbłądzicy, której 

podwiązano jedną nogę albo która drży z powodu osłabienia chorobą74. Tego rodza
ju porównania wynikają prawdopodobnie z rozpowszechnionego od dawien dawna 
przekonania o niedoskonałości lub wręcz ułomności wzorca rağaz. Metrum to opiera 
się na powtarzalności stopy OOu—. Stłumienie obu segmentów komplementarnych 
naraz tj. uuu—75, mimo że dopuszczalne, to jednak nie jest zalecane, ponieważ 
następstwo trzech krótkich samogłosek bezpośrednio po sobie wprowadza pewne 
zakłócenie rytmiki wersu. Pozostałe dwa warianty stłumione, tzn. o—u—76 oraz 
—uu—77 stosowane są dowolnie, choć wskazane jest zachowanie umiaru. Spotyka 
się następujące odmiany:

1. Sześciostopowiec:
a) akatalektyczny, np.:
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ı—• jüi j—- (j-i—

78 (jÂ-» CİC-jt}

mâ dustu fi ’ardi ’l-‘udäti gudwatan
’illâ saqä saylu ’d-dimä buqâ‘a-hâ 

waylun li-Saybänin ‘idâ şabbahtu-hâ
wa- ’arsalat bidu '(l-(iubä su‘ä‘a-hä 

------ o—I-------o—Io—o—
------ o—I-------o—Io—o—

o—o—I------ o—Io—o—

b) katalektyczny, w którym klauzula ma postać: o—^78 79 80, np.:

78 ‘Antara Ibn Saddäd, Diwan ‘Antara, Bayrüt [b.d.w.], s. 167.
79 Tzw. maqfü'.
80 Mihyär ad-Daylami, Diwan Mihyär ad-Daylami, t 2, Al-Qähira 1930, s. 133.
81 Tzw. magzü'.
82 Ibn al-Mu‘tazz, op. ciL, s. 347.

"4__ Ił* 4__ >-jJ

t ■* . i • •*■*•«*
4-^»l j —jja_i- (»—f»jl80^’ i

min dawhatin muęiillatin mu(‘imatin
(âba ğanâ-hâ ’l-hulwu (iba ’l-garsi 

’addat-humu yahdü-kafar’u ’aşli-hi
lam yaku dinâru-humu ’bna 'l-falsi

------ o—lo—o—I—oo—
—oo—I------o—I--------o

—oo—I—oo—I-------o

2. Czterostopowiec81 82:
a) akatalektyczny, np.:

*-Q *4 y*

g2 (J laL7 M ¿jL-IS” L i*. Cl 4 Jil»U

qul li-masib-i ’id bada
wa- ’byadda min-ni ’l-mafriqu 

nätiqatun lakinna-hâ
käsifatun lâ tanfiqu

—oo—I------ o—
------ o—I-------oo
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—uu—lu—o—
—uu—I------uu

b) katalektyczny, w którym zarówno stopa klauzulowa, jak i przedśredniówko- 
wa mają identyczną postać, tzn. O—np.:

I j* jJI jf- L»î

yâ nafsi şabran şabran 
'a-mâ “arafti 'd-dahrâ 

li- ’l-Lähi min-ni qalbun 
yaqri ’l-baläyä sukrä 

u—u—I----------

3. Trzystopowiec83 84 * 86:

83 Ibn al-Mu‘lazz, op. cit., s. 241.
84 Tzw. maśtiir.
83 Labld Ibn Rabfa, op. cit., s. 84.
86 Ibidem, s. 85.

a) akatalektyczny, np.:

’in-nî ’mru’un min Mâliki ’bni Ğa'fari 
‘Alqama qad nâfarta gayra munfari 
nâfarta saqban min siqâbi ’¡-‘ar'ari 
------ —I----------u—lu—uu
—uu—I------ u—lu—uu
------ o—I-------u—I------- uu

b) katalektyczny z klauzulą typu o—np.: 
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ya qawmu hal ’ahsastumu gassasa 
gawara-kum yahsabu-kum ’unasa 
wa-lam yakun yahsabu-kum ’atyasa

—uu—I—uu—lo------
o—o—I—uu—I----------

Metrum ramal czyli „przeplatane”
Ibn Man^ur w swoim słowniku Lisan al-‘Arab nadmienia, że Arabowie zwykli 

terminem ramal określać każdy wiersz, którego nie można było zakwalifikować ani 
jako kasydę, ani jako ragaz, przy czym przez ragaz rozumiano w tym wypadku nie 
metrum, ale gatunek krótkiego, okazjonalnego wiersza skomponowanego w oparciu 
o tę miarę. Według At-Tabrizfego nazwa tego wzorca wzięła się z porównania do 
splotów maty trzcinowej, ponieważ segmenty konstytutywne i komplementarne stopy 
uu—O87, na której metrum to się zasadza, następują na przemian po sobie88.

87 Segmenty komplementarne na granicy stóp nie mogą być jednocześnie krótkie (mu‘aqaba).
88 At-Tabrizi, op. cit., s. 83.
89 Tzw. mafa/uf.
90 ‘Abid Ibn al-Abraę, op. cit., s. 122.

Najdawniejsi arabscy poeci rzadko z niego korzystali. Na ponad dwieście dwa
dzieścia wierszy zawartych w antologiach Mufaęldala ad-Dabbi’ego i ‘Abd al-Malika 
al-’ A$ma‘i’ego tylko trzy utwory odpowiadają temu metrum. Chętniej, choć i tak nie 
często, metrum to stosowali tzw. poeci wina i śpiewu. Wśród prawie czterystu dwu
dziestu utworów zawartych w zbiorze ‘Umara Ibn Abi Rabi‘a tylko dwadzieścia sześć 
skomponowanych zostało w oparciu o wzorzec ramal, zaś w liczącym ponad tysiąc 
wierszy w zbiorze Abu Nuwasa jest ich siedemdziesiąt jeden.

1. Sześciostopowiec:
a) z akatalektyczną klauzulą oraz katalektyczną stopą przedśredniówkową 

o postaci Ou1^89 90, np.:

Ll Ja JtL$ll f r*
Li LÓCJ ai

kam ra ’isin yaqdumu 'l- ’alfa ’ala 7-
’agwadi ’s-sabihitfi ’l-‘aqbi ’{-(uwali 

qad 'abahat gam’a-hu ’asyafu-na 7-
bidu wa- ’s-sumru wa-min hayyin hildli 

—u------ 1—u------- luu—
—u------ luu------ 1—o—o

—o------ luu------ 1—u—u
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b) katalektyczny:
a) o klauzuli typu oraz identycznej stopie przedśredniówkowej, np.:

Jli

, ł > t t ' '
91 №

‘agabun tfawlatu t(Z tunkiru-ni
'am ra 'at tfawlatu Sayfyan qad kabur 

wa-kasd-hu ’d-dahru sibban na?i‘an 
wa-tahanna ’tf-fahru min-hu fa-'u(ir 

uu------ luu--------luu—
—u------luu--------1—u—

uu------ 1—u------- 1—u—
uu------ 1—u-------uu—

P) o klauzuli typu uu—91 92 93 wymuszającej rym oksytoniczny, np.:

91 Al-Marriłr Ibn Munqid [w:] Ad-Pabbi, Al-Mufaddal, op. cit., s. 82.
92 Tzw. maq$ur.
93 Zob. ‘Adi Ibn Zayd al-Tbadi, Diwan 'Adi Ibrt Zayd al-‘Ibadi, Bagdad 1965, s. 82.
94 Tzw. magzu
95 Abu NuwSs, op. cit., s. 463.

JLA-I Aj ^j(j 1«Jj

> X * z * 0 x 9 ,

lilj

LjJ

man ra’d-nafa-l-yuhaddit nafsa-hu 
’anna-hu miifin ‘ala qarni zawal 

wa-fyu[ubu ’d-dahri la yabqa la-ha 
wa-li-ma ta ’ti bi-hi summu ’l-gibal 

—u------ 1—u------- 1—u—
—u------1—u------- luu—

uu------ 1—u------- 1—u—
uu------ 1—u------- 1—u—

2. Czterostopowiec94 95:
a) akatalektyczny, np.:

I.JłJL-A JLjlJ j

95

‘agaban li kayfa ’abqa 
wa-la-qad 'utfyintu ‘iśqa 

lam yuqasi 'n-nasu da ’an 
ka-’l-hawa yubli wa-yabqa

^ILj (l
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uu------ 1—(J--------
------ 1—u-------

b) katalektyczny o klauzuli typu np.:
• t x • x X 

¿apc- JÜU

marihat ‘ayni fa-'ayrii
ba'da Şairin ‘a{ifah

fa-dumû‘u ’l-'aynî min-ni
fawqa tyadd-i wakilah

uu------ 1—u--------
—o-------luu—

uu------ 1—u-------
—u------ luu—

D. Wzorce koła muğtalib

* li J i

Metrum san* czyli „szybkie”
Na pierwszy rzut oka wygląda ono jak wariant ragaz. Jego schemat ideowy 

według Farahidf owego koła mugtalib to uuu—lOOo—IOO—o (dwie stopy 
z jambicznym segmentem mocnym plus jedna stopa z segmentem mocnym troche- 
icznym) powtórzone dwukrotnie. Ale w takiej akatalektycznej postaci wzorzec ten 
w autentycznej klasycznej poezji najprawdopodobniej nigdy nie występował. Opinię 
tę wyraża zresztą większość średniowiecznych wersologów arabskich. Tymczasem 
w stosowanych odmianach sari' uważanych w związku z tym za katalektyczne nie
zwykle trudno jest zidentyfikować segment konstytutywny o strukturze trocheicznej 
decydujący o odmienności tego metrum. Uczeni arabscy nie potrafili wyjaśnić zagad- * 

96 Al-(Jansâ’, Dlwan al-tfansâ’, Bayrüt 1983, s. 101.
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ki, na jakiej podstawie formy uważane za katalektyczne uznane zostały za pochodne 
Stopy 00—U.

1. Sześciostopowiec:
a) z katalektyczną stopą przedśredniówkową typu —o^97 98 99 100 oraz:

97 Tzw. mątwi maksuf.
98 ‘Abid Ibn al-Abraę, op. cit., s. 123.
99 Tzw. a$lam.
100 Al-Buhturi, op. cit., t. 2, s. 394.
101 Tzw. mątwi mawquf.
102 Al-Hu|ay’a, op. cit., s. 176.

a) z analogiczną klauzulą, np.:

J_*LAI ¿ŁÓj jI j Jj-li L^uti

98 J?*1* eh—*

’a-min rusumin na ’yu-ha nahilu 
wa-min diyarin dam‘u-ha ’l-hamilu 

’agalati ’r-rihu bi-ha dayla-ha
‘aman wa-gawnun musbilun hafilu 

u—u—I------o—I—uu
\j—u—I------u—I—uu

u—u—I—uu—I—u—
------ u—I-------o—I—uu

P) z klauzulą typu—np.:
L> J_G ’alóLl 

yjuji b 'uir G

'al-hamdu li- ’l-Lahi ‘ala ma 'ara 
min qadari ’l-Lahi ’l-ladi yagri 

ma kdna da ’l- ‘alamu min ‘alam-i 
yamwam wa-la da 'd-dahru min dahr-i 

------ u—I—uu—I—o—
—uu—I------ o—I-------

-------u—I—uu—I—u—

iii) klauzulą typu—u—

* * *

102 -»jA’ U—

—101 102 wymuszającą rym oksytoniczny, np.:

w jG li <-1 i

4-LaJ tj-C- X>-ul j ¿h JLf 
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qultu la-ha ’u$biru-hd $adiqan 
wayha-ki 'amtalu (arifin qalil 

qadyaqsuru ’l-magidu ‘anfi'li-hi 
wa-yanfasu ’l-gudu ‘alay-hi 'l-ba fol

—uu—I—uu—I—o—
—uu—I—uu—I—o—

------ u—I—uu—I—o— 
u—u—I—uu—I—u—

b) z katalektyczną stopą typu uu^103 104 w zakończeniach obu hemistychów:

103 Tzw. a$lam (—U1) lub maifbul maksuf (uu^).
104 Al-’A‘5a, Diwan al-A‘śa, Al-Qahira [b.d.w.J, s. 52.
105 W drugim wersie przytoczonego fragmentu utworu poeta dokonał określanego terminem 

sinad at-tawgih odstępstwa od reguł sztuki rymotwórczej polegającego na niezgodności barwy samo
głoski poprzedzającej rawl (i zamiast a); zob. s. 69-70.

106 Tzw. mawqufz możliwym fiabn.
107 Al-‘Aggaj*, Diwan al-‘Aggag, red. ‘Izzat Hasan, Bayrut 1971, s. 159.

104

fi-hinna mafoufu ’n-nawdfo.fi mas-
ruqu ’l-bugami śadinun ’akhal

rafowi ’afommu ’l-muqlatayni da‘i-
fu ’l-mankabayni li- 'l- ,inaqi zagil

------ o—I------- o—luu—
------ U—lu—u—I-------

------ u—I------- u—luu—
------ u—lu—uj—luu—

Współwystępowanie klauzul uu— oraz------ w tym samym utworze dopusz
czalne jest w tej odmianie sari' wtedy, gdy rym - jak w cytowanym fragmencie - jest 
„związany”, tzn. że ostatnim jego składnikiem jest spółgłoska rymująca (rawż)105.

2. Trzystopowiec katalektyczny o klauzuli typu O—— wymuszającej rym ok- 
sytoniczny106 107, np.:

JlaJl

yagfilu ‘an gammati-hi dalwu ’d-dal 
gayabatan gatra ’u min ’agnin fal 
—uu—I------oul---------
O—U—I------ O—I------- —
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Wydaje się, że jedyną przesłanką przemawiającą za tym, żeby stopę O O—u 
uznać za postać wyjściową dla stosowanych tu zakończeń wersowych, jest ich spadek 
oksytoniczny. W tej sytuacji bowiem struktura sylabiczna stóp klauzulowych da się 
pogodzić z postulowną pozycją trocheicznego segmentu konstytutywnego.

Metrum munsarih czyli „płynne”
Zbudowane jest z tych samych stóp co metrum sari“, jednak stopa uu—u za

wierająca trocheiczny segment mocny jest tutaj - w przeciwieństwie do sari' - widocz
na jak na dłoni. Usytuowana w środku półwersu, pomiędzy stopami typu uuu— nie 
narażona jest na tak duże zmiany jak w klauzuli. Na większej popularności wzorzec 
ten zyskał dopiero w pierwszych dwóch wiekach okresu abbasydzkiego. Wcześniej, 
nie cieszył się zbytnim uznaniem wśród liczących się poetów. Nawet znany z zamiło
wania do lekkich form mekkański bard, ‘Urnar Ibn Abi Rabi‘a poświęcił mu niecałe 
cztery procent swoich wierszy. Spotyka się tylko format sześciostopowy108:

108 Niektórzy wersolodzy wyliczają jeszcze dwie odmiany dwustopowe, które jednak w zachowa
nej twórczości klasycznej nie znajdują potwierdzenia (zob. np. Ibn ‘Abd Rabbihi, op. cit., t. 4, s. 66).

109 Ostatnia stopa akatalektycznego formatu sześciostopowego ma najczęściej postać —
110 ‘Abid Ibn al-’Abraş, op. ciL, s. 104.
111 Tzw. maqfü'.
112 Ibn al-Mu‘tazz, op. cit., s. 423.

1. Akatalektyczny109 110 111 112, np.:
'öUJû •

¿rf
Z • l" * tl " .*•!A—-4J1 4—-*

¿1 Jİ5* _ÜLi Ol ; /la âl Li

’aqfara min Mayyata ’d-dawâfi‘a min 
fyabtin fa-Lubnâ Fayhânafa- ’r-riğalu 

fa-’l-Qu(abiyyâtu fa-’d-Dakâdiku fa-’l- 
Hayğu fa-’a ‘lâ habiri-hi ’s-sahalu 

—uu—I—u—ul—uu—
-------u—I---------- ul—uuu

—uu—I—u—ul—uu—
—uu—I—u—ul—uuu

2. Katalektyczny o klauzuli typu u—y1H, np.:

Cij>-ij

qad ğâ’a-nâ ’l-‘îdu yâ mu‘addibat-i 
lâ tağ'ali-hi hamman wa-’ahzânâ 

qûmîfa-dahhî bi- ’l-hağri fi-hi la-nâ 
wa-şayyiri-hi yâ surru qurbânâ
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------ u—I—o—ul—uu—

Metrum hafif czyli „lekkie”
W formie pełnej składa się ono z dwukrotnej sekwencji uu—OIO—u Ol 

O u—O. Stopa z usytuowanym centralnie trocheicznym segmentem konstytutyw
nym zajmuje tu pozycję drugą. Oprócz sześciostopowców stosowane są też formaty 
czterostopowe.

Choć w oparciu o to metrum skomponowana została kasyda Al-Hariia Ibn 
Hilizza al-YaSkuri’ego, uważana za jeden z siedmiu najwybitniejszych utworów epo
ki przedmuzułmańskiej, nie należało ono do często wykorzystywanych. Jeśli nie li
czyć ‘Umara Ibn Abi Rabi‘a, to spopularyzowali je właściwie dopiero (szczególnie 
formy czterostopowe) poeci prądu modernistycznego z Abu Nuwasem na czele.

1. Sześciostopowiec:
a) akatalektyczny, np.:

qalla fi śa[{i Nahrawana 'gtimadi
wa-da‘a-ni hawa ’l-‘uyuni 'l-mirad-i

fa-ta{arrabtu li- ’$-$aba tumma 'awqaf
tu ridan bi- ’t-taqa wa-du ’l-barri radi

—u------ Iw—u—I—u-------
uu------ lu—u—I—u—u

uu------ Iw—u—I—w-------
uu------Iw—u—I—u-------113 114

113 Tirimmah Ibn Hakim at-Ta’i [w:] Al-Qura5T, op. cit., s. 356.
114 Ostatnia stopa wersu może przyjąć formę---------- (tzw. taś‘i[)
115 Tzw. mafybun mahfluf.
116 ćamil Butayna, Śarh diwan ćamil Butayna, Bayrut 1987, s. 69.

b) katalektyczny o klauzuli typu uu1^115 116 oraz takim samym zakończeniu he- 
mistychu inicjalnego, np.:

<dli> ¿3 c-iij jb j 

f " f x i ł f * IA>-I Aj ciy b Li<>-y

rasmi ddrin waqaftu fi (alali-h 
kidtu 'aqdi ’l-gadata min galali-h 

muhisan md tara bi-hi ’ahadan 
tantasigu ’r-rihu turba mu‘tadili-h



—o------lo—u—luu—
—o------ lo—u—luu—

—u------lo—ooloo—
—o------ lo—o—loo—

2. Czterostopowiec117 118:

117 Tzw. magzu’.
118 ‘Umar Ibn Abi RabPa, op. cit., s. 27.
119 Tzw. mafrbun maqtur lub maflub.
120 Al-Ma‘arri, Abu <d-‘Ala’, Saqlaz-zand, Bayriit 1965, s. 217.
121 Tak wynika z odczytu koła mugtalib.

a) akatalektyczny, np.:

118 •• _ GT

mana'a ’n-nawma ¿ikru-hu
min habibin muganibi

ba ‘dama qila qad $aha
‘an (ilabi ’l-haba 'ibi

oo-------lo—o—
—o-------lo—oo

—o------lo—o—
—o-------lo—oo

f>Jl £

4» J-J Ldiu

b) akatalektyczny o klauzuli typu o—^ll9 120, np.:

’an tawallaytu gadiyan 
fa-ba[i'un ‘awad-l 

fyana-rii malbas-i ’abu- 
kifa-hulli $ifad-i 

—o-------lo—o—
oo-------lo-------

—o-------lo—o—
oo-------lo-------

Metrum mu^ari‘ czyli „podobne”
Nazwano je tak, ponieważ swoją strukturą przypomina trochę wzorzec hazag. 

Zgodnie z rozpowszechnionym od wieków przekonaniem metrum to miało być pier
wotnie zbudowane z sześciu stóp121. Jednak w dotychczas znanej literaturze spotkać 
można jedynie format czterostopowy.
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Każdy z półwersów zawiera dwustopową sekwencję: u—uul—o— 
Segmenty komplementarne w pierwszej i trzeciej stopie nie mogą być jednocześnie 
ani długie ani krótkie122.

122 Reguła ta określana jest mianem murdąaba.
123 At-TabrizI, op. cit., s. 117.
124 Zob. Siwiec, P., op. cit., tabela na s. 79.
125 Abu Nuwas, op. cit., s. 129.
126 Tzw. magzu’ mątwi. Prozodyści arabscy przyjmują, że pierwotnie muątadab był metrum 

sześciostopowym o porządku stóp odwrotnym do sari'. Segmenty komplementarne na granicy stóp nie 
mogą być jednocześnie krótkie - reguła ta nosi nazwę mu‘aqaba.

127 Abu Nuwas, op. cit., s. 51.

O rzadkości stosowania tego wzorca świadczą słowa Al-^atlba at-Tabrizfego: 
Wśród Arabów nie słyszało się muddri' i żaden też znany wiersz w nim nie powstał123. 
Potwierdza to wykonana przez piszącego te słowa statystyka. Na ponad dwa tysiące 
dwieście utworów dość reprezentatywnej grupy dziesięciu zbiorów poetyckich me
trum to obecne jest tylko w jednym krótkim wierszu autorstwa Abu Nuwasa124 125. Na 
dodatek poeta zastosował w nim formę katalektyczną o spadku oksytonicznym. Oto 
fragment tego utworu:

H J?' U

’a-ya laylu la ’nąadayt
wa-ya ęubhu la ’atayt

wa-ya laylu ’in ’aradta
(ariqan fa-la ’htadayt

u------ul—u—
u------ ul—u—

u------ul—u—u
u------ul—u—

Metrum muęta^ab czyli „wykrojone”
Panuje opinia, że nazwano je tak dlatego, że zostało niejako wykrojone z me

trum munsarih. I rzeczywiście. Gdyby odciąć początkową stopę munsarih, pozostanie 
sekwencja: u u—uluuu—, czyli właśnie schemat wzorca muątadab. W klasycz
nej poezji metrum to jest niezwykle rzadko spotykane. Podobnie jak w przypadku 
wzorca mudari1, w dziesięciu obszernych zbiorach poezji znalazł się zaledwie jeden 
wierszyk skomponowany według tego wzorca, zaś jego autorem, jak można się do
myślić, jest nie kto inny tylko Abu Nuwas.

W użyciu jest jedynie format czterostopowy o synkopowanej stopie przedśred- 
niówkowej i klauzulowej126 127, np.:

127
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hâmilu ’l-hawâ ta'ibu 
yastahiffu-hu '{-tarabu 

'in baka yahaqqu la-hu 
laysa mâ bi-hi la’ibu 

—o—ul—uuu
—o—ol—uuu

—o—ol—ooo
—o—ol—ooo

Metrum mugtatt czyli „przycięte”
Analogicznie jak poprzednie metrum, swoją nazwę zawdzięcza ono domnie

manemu pochodzeniu od innego wzorca metrycznego. W tym przypadku od fyafif, 
którego odpowiednie „przycięcie”, tzn. odrzucenie ostatniej stopy w każdym półwer- 
sie, daje sekwencję o—ooloo—^l28 czyli metrum mugtatt.

128 Segmenty komplementarne na granicy stóp nie mogą być jednocześnie krótkie (mu‘aqaba).
129 Tzw. taś‘i[.
130 Tzw. mu‘aqaba.
131 Abu Nuwas, op. cit., s. 201.

Występuje zatem tylko w wersji czterostopowej, choć zaklasyfikowanie go przez 
wersologów arabskich jako magzu ’ sugerowałoby istnienie pierwotnej formy sześ- 
ciostopowej, tzn. powtórzonej dwukrotnie sekwencji O—oOIOu—OlOo— 
W stopie klauzulowej dopuszczalne jest stłumienie krótkiej zgłoski segmentu konsty
tutywnego129, natomiast segmenty komplementarne przypadające na granicy stóp nie 
mogą być równocześnie krótkie130 131.

To również metrum, jakby zapomniane przez poetów okresu przedmuzuł- 
mańskiego a przywrócone częściowo do łask dopiero przez poetów „modernistów” 
wczesnego okresu abbasydzkiego. W zbiorze poezji Abu Nuwasa zastosowane zo
stało dwadzieścia pięć razy na ponad tysiąc wierszy. Oto fragment jednego z tych 
utworów:

t «L _ .»I

tj—-l—

-^“1 lA

’a-yâ mullna ’l-hadidi
li- “abdi-hi Dâ ’udi 

’alin fu ’âda ğinânin
li- ‘âsiqin ma 'mudi 

o—o—I—u—u
u—\j—I------ o

u—u—luu-------
u—u—I------ u
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E. Wzorce koła mutagarib

Metrum mutagarib czyli „zwarte”
Za materiał do budowy tego metrum posłużyła wyłącznie stopa o—O. Jego na

zwę tłumaczy się tym, że części mocne stóp znajdują się bardzo blisko siebie. Oddzielo
ne tylko pojedynczymi segmentami komplementarnymi, które wewnątrz wersu mogą 
mieć dowolną wartość iloczasową, tworzą one jakby zwarty szyk. Wzorzec ten realizo
wany jest w dwóch formatach: ośmiostopowym oraz skróconym - sześciostopowym. 
Kataleksa pojawia się tak w klauzuli jak i w zakończeniu pierwszego członu wersowe
go. Stopa zamykająca hemistych inicjalny może być albo pełna albo katalektyczna.

1. Ośmiostopowiec:
a) akatalektyczny, np.:

132

J—cT-Wj-i

sahawtu wa-zayala-ni ba[il-i
la-‘amru ’abi-ka ziyalan jawiła 

wa- 'aębahtu la naziąan li- ’l-liha ’i 
wa-la li-luhumi ?adiq-i ’akula 

u—ulu—ulu------ lu—
u—ulu—ulu------ lu-------

u------ lu—ulu------- lu—u
u—ulu—ulu------ lu-------

b) katalektyczny:
a) z klauzulą typu u1^132 133, np.:

132 ‘Abd Qays Ibn Jjufaf [w:] Al-A$maT, op. cit., s. 231.
133 Tzw. mahfluf.
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(jb

134 ' ' *

la-qad ta'łamu 'l-harbu ’an-nî ’bnu-ha
wa-’an-nî ’l-humâmu bi-hâ ’l-mu'limu

wa- ’an-ni ’ahullu ‘alâ rahwatin 
mina ’l-mağdifi ’s-sarafi ’l-’a‘tfami 

u-------lu------- lu------- lu—
u------ lu—ulu------- luu

u------ lu—ulu------- lu—
u------ lu—ulu------- luu

P) z klauzulą typu u—134 135 136 wymuszającą rym oksytoniczny, np.:

134 ‘Âmir Ibn Tufayl, Diwân ‘Âmir Ibn Tufayl, Bayrût 1979, s. 119.
135 Tzw. maqşûr.
136 Ta*laba Ibn *Amr [w:] A<J-Qabbi, Al-Mufa(j<Jal, op. ciL, s. 254.
137 Tzw. abtar. Według Ibrthlma Antsa jest to odmiana w ogóle nie zaświadczona w poezji 

klasycznej; zob. Anis, Ibrfihlm, Müsiqâ ai-Si'r, Bayrût 1972, s. 100-101.
138 Ka*b Ibn Malik al-Anşârt, Divân Ka'b Ibn Mâlik al-Anşâri, Bagdâd 1966, s. 216

+ 0 X^^ ’■*' X

ÛÎ t
0*

sa-’ağ'alu nafs-i la-hu ğunnatan 
bi-sâki 's-s ilâ hi nahıkin ’arib 

wa-’ahlaka muhra ’abi-ki ’d-dawâ 
’u laysa la-hu min fa’âmin naşib 

u—ulu-------lu------- lu—
u-------lu—ulu------- lu—

u—ulu—ulu------ lu—
u—ulu------ lu------- lu—

y) z klauzulą typu ^l37 138, np.:

•J**“ J* 

ojll ¿ul dl-i
X

fi h-• X

138

Şafiyyatu qümi wa-lâ ta'ğazi 
wa-bakkl ’n-nisâ’a ‘alâ Hamzah 

wa-lâ tas’amî ’an tufilî ’l-bukâ 
‘alâ 'asadi ’l-Lâhi fi ’l-hazzah 

u—ulu-------lu------- lu—
u------ lu—ulu------- 1—
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o------ Io------- Io------- Io—
o— olo-------Io------- 1—

2. Sześciostopowiec139 katalektyczny z klauzulą typu oW, np

139 Tzw. mağzû
Al-WaÜd Ibn Yazid, Śi‘r al-WalidJbn Yazid, ‘Amman 1979, s. 100.

z
140

saqaytu ’abä Kâmili 
mina 'l-'aşfari ’l-bâbilî 

wa-saqaytu-hâ ma‘badan 
wa-kulla fatâ fâdili 

o—olo------ loo
o-------lo------ lo—

o-------lo------- lo—
o—olo-------loo



III. RYM

Bez niego, wedle klasycznych reguł poetyki arabskiej, wiersz nie istnieje. Jest 
on obok metrum jedną z dwóch fundamentalnych konstant wierszowych. Jako mo- 
norym powtarza się niezmiennie we wszystkich wersach danego wiersza. Nadając 
całemu utworowi poetyckiemu jednolitą „oprawę muzyczną”, staje się jego głów
nym wyróżnikiem.

Co do istoty rymu, a zwłaszcza jego przestrzeni, istniały od samego począt
ku rozwoju wersologii arabskiej różnice zdań. Według definicji przypisywanej Al- 
Farahídi’emu, a cytowanej przez jego ucznia Al-AJjfaśa (zm. 830)1 i powtórzonej 
później dokładnie przez Ibn RaSíqa al-Qayrawáni’ego1 2, rym jest od ostatniej litery 
w wersie do pierwszej poprzedzającej ją litery nie wokalizowanej wraz z samogłoską 
litery, która jest przed nią. Jednak już sam Al-Afyfaś negował jej zasadność. Uważał 
on bowiem, że rymem jest ostatni wyraz wersu3, podczas gdy Al-Farahidi dopusz
czał rozszerzenie przestrzeni rymowej wstecz poza ostami wyraz. Ibn RaSIq, analizu
jąc problem z perspektywy ponad dwóch wieków od narodzin arabskiej wersologii, 
przyznał ostatecznie rację Al-Faráhidi’emu, uznając jego definicję za bardziej trafną 
i precyzyjną.

1 Al-A^faS, AbG al-Hasan Sa'Id Ibn Mas‘ada, Al-Qawäfi, red. ‘Izzat Hasan, DimaSq 1970, s. 6.
2 Zob. Ibn RaSIq, op. cit., t. 1, s. 151.
3 Al-AfyfaS, op. cit, s. 1.
4 Słowo Arab (ar. ‘Arabi) oznacza w tym wypadku beduina, mieszkańca pustyni.
3 Al-A()faS, op. ciL, s. 1.

Rozważania Al-Afyfaśa wskazują dość wyraźnie, że tworzona przez Al-Fara- 
hídi’ego około połowy VIII w. nauka o rymie była, podobnie jak i jego teoria me
tryczna, novum w tamtych czasach. Drobiazgowej terminologii z nią związanej nie 
znali wcześniej ani współcześni mu poeci, ani tym bardziej niepiśmienni wieszczo
wie epoki przedmuzułmańskiej, choć nie przeszkadzało im to tworzyć w pamięci 
wierszy o wyjątkowo nieraz kunsztownej formie. Autor Al-Qawáfi ujmuje to w spo
sób bardzo obrazowy: „Ktoś komu ufam opowiedział mi, że pewnemu znanemu 
z czystości mowy Arabowi4 powiedziano: Zarecytuj nam wiersz z rymem na literę 
«dal». Ten zaś odrzekł: A co to jest «dal», ojcze?. Jąłem więc rozpytywać Arabów 
i nie Arabów o «dal» i o inne litery. A tu okazało się, że oni nie znają liter”3. Nie była 
to przy tym wyłącznie kwestia niepiśmienności. Al-Afyfaś opowiada o swego rodzaju 
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sondzie, jaką przeprowadził wśród niektórych pomniejszych poetów, pytając ich, co 
jest rymem w danym fragmencie wiersza. Okazało się, że odpowiedzi były różne; raz 
całe słowo, innym razem dwa ostatnie wyrazy wersu, jeszcze innym razem cały wers 
a nawet cały utwór6.

6 Al-AfofaS, op. cit., s. 2-6.
7 Jako samogłoska morfologicznie długa albo będąca efektem wzdłużenia związanego z pauzą 

klauzulową.

Każdy element współbrzmienia został przez średniowiecznych wersologów 
arabskich skrupulatnie opisany i nazwany. Rzeczą charakterystyczną jest, że za 
punkt wyjścia przyjęto postać graficzną wiersza, co dodatkowo przemawia za tym, 
że nauka ta narodziła się w czasach, kiedy piśmiennictwo w języku arabskim już się 
ugruntowało. Stąd też w opisach rymu mówi się o literach i znakach wokalizacyj- 
nych, a nie głoskach.

Za najważniejszy składnik współbrzmienia rymowego uznano tzw. literę [spół
głoskę] rymującą (ar. rawi), która stanowi jakby jego rdzeń. Do przestrzeni rymowej 
zalicza się ponadto wszystko to, co po tej literze następuje, a także niektóre głoski, 
które ją poprzedzają. Jeśli rawi jest absolutnie ostatnim elementem wersu, wów
czas rym określa się mianem „związany” (ar. ąafiya muąayyada). Natomiast jeśli po 
nim występują jeszcze jakieś głoski, wtedy nazywany jest „swobodnym” (ar. qafiya 
mu(laqa).

Samogłoska poprzedzająca spółgłoskę rymującą w rymie związanym to taw- 
gih, zaś następująca po niej to magra. Samogłoska długa (a, u lub i) traktowana jest 
zawsze jako układ dwuelementowy, w którego skład wchodzi samogłoska krótka 
(albo raczej jej graficzny symbol czyli fatha, damma lub kasra) oraz litera productio- 
nis (alif, waw lub yd’) postrzegana jak każda rzeczywista spółgłoska. W zależności 
od pozycji, jaką zajmuje w przestrzeni rymowej jest też samogłoska długa opisywana 
za pomocą różnych terminów. I tak:

- gdy bezpośrednio poprzedza spółgłoskę rymującą (rawi), wówczas mówi 
się, że jest to had-w (krótka samogłoska, a właściwie jej znak graficzny) + ridf (litera 
productionis), a rym o takim układzie głosek nosi nazwę qafiya murdafa\

- gdy bezpośrednio po spółgłosce rymującej następuje będąc wokalicznym 
wygłosem rymu7, wtedy opisywana jest jako magra + wasi (litera productionis);

- gdy natomiast samogłoska długa zamyka rozbudowany wygłos rymu, wów
czas traktowana jest jako nafad (krótka samogłoska - albo raczej jej znak graficzny) 
+ fyurug (litera productionis);

- gdy jest to stała samogłoska a poprzedzająca rawi ale oddzielona od niego 
krótką altemującą sylabą, wówczas taki rym określany jest mianem qafiya mu ’assasa, 
a długa samogłoska a opisywana jest jako rass (zawsze fatha) + ta’sis (zawsze alif), 
natomiast altemująca sylaba krótka to dafyil (dowolna spółgłoska) + 'iśbd‘ (samo
głoska krótka).

Ilustrują to następujące schematy:
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1. Rym związany (qäfiya muqayyada)

muhtadir

2. Rym swobodny (qäfiya muflaqa)

mağrâ

X
A

’ ahmarà
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dajjil ta’slsmagra

ga’ira-h
Powyższe schematy ukazują bardzo wyraźnie, że podczas gdy dla poetów two

rzywem było żywe słowo i przekazywane drogą naśladownictwa z pokolenia na po
kolenie zasady wierszowania, to dla wersologów arabskich - poczynając od samego 
ich patrona, Al-Farałudi’ego - materiałem obróbki stało się słowo pisane. Terminy 
magra we wzorze 2, nafaęl oraz haęlu we wzorze 3, a także rass we wzorze 4 nie mają 
żadnej wartości merytorycznej. Odnoszą się do pustych znaczników graficznych nie 
istniejących samogłosek krótkich. Bowiem rzeczywistym symbolem samogłoski jest 
tutaj wyłącznie litera productionis, którą w tym wypadku akurat jest alif oznaczający 
długą samogłoskę a. Takie podejście, które notabene w nauce arabskiej funkcjonuje 
do dziś, jest wynikiem podporządkowania opisu zjawisk fonetycznych ich reprezen
tacji graficznej.

Schematy te pokazują również typową dla średniowiecznej nauki arabskiej da
leko posuniętą drobiazgowość z tendencją do mnożenia bytów. Określenia wa$l we 
wzorze 2, ridf oraz fyurug we wzorze 3 czy wreszcie ta’sis we wzorze 4 to funkcjo
nalnie dokładnie to samo - litera alif oznaczająca we wszystkich tych przypadkach 
długą samogłoskę a.

W uproszczeniu można we współbrzmieniu rymowym klasycznego wiersza 
arabskiego wydzielić trzy komponenty: głoskę rymującą jako jego składnik zasad
niczy oraz wygłos i nagłos rymu. Jako głoska rymująca mogą być użyte praktycznie 
wszystkie spółgłoski. Nie powinny nią jednak być elementy konsonantyczne sufik- 
sów, ponieważ powstały w ten sposób rym gramatyczny uznawany byłby za przejaw 
zwykłego wierszoklectwa, nie mającego nic wspólnego z poetyckim kunsztem. Jeśli 
jednak poeta zdecyduje się już na użycie sufiksu gramatycznego jako spółgłoski ry
mującej, musi konsekwentnie na przestrzeni całego utworu poprzedzić go długą sa
mogłoską (albo a, albo altemującymi, uważanymi za homogeniczne u lub i) bądź też 
dodatkową stałą spółgłoską, jak np. w wierszu ‘ Amira Ibn Tufayla:

• • — * • —
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wa-şabahnâ ‘Absan wa-Murrata ka’san 
fi nawału diyâri-himfa-'sbafarrat 

wa-ğıdan la-nâ nu‘awwidu-hâ ’l-’iq 
dama 'in ğâratun badat wa-zba’arrat 

muqribâtin ka-'l-hîmi su‘ta ’n-nawâşı 
qad rafa'nâ min hudri-hâ fa-stadarrat

Tzw. literą rymującą w tym utworze jest sufiks koniugacyjny perfektum 3 os. 
1. poj. r. ż., -t. I to właśnie z tego powodu poeta rozszerzył współbrzmienie rymowe 
o dodatkową, tym razem nawet podwojoną spółgłoskę r. Rym, co prawda, i tak jest 
czysto gramatyczny, ale wzmocnienie jego strony instrumentacyjnej przysłania nieco 
ten niedostatek.

Jako wygłos może wystąpić pojedyncza samogłoska, która pod względem me
trycznym traktowana jest jako długa niezależnie od jej rzeczywistej wartości iloczaso- 
wej (zob. wzór 1 wyżej)8 9 10, czy też zaimek sufigowany lub forma pauzalna nominalne
go sufiksu rodzaju żeńskiego poprzedzone krótką samogłoską końcówki rymującego 
się wyrazu (zob. wzory 2 i 3 wyżej). Przy zerowym wygłosie rymowym mamy do 
czynienia z tzw. rymem związanym (qâfiya muqayyada).

8 ‘Amir Ibn Tufayl, op. cit., s. 32.
9 Jeśli jest to samogłoska a, wówczas obligatoryjnie jej metryczna długość sygnalizowana jest za 

pomocą litery alif. Widać to dobitnie na przykładzie wzoru 1, gdzie wyraz 'ahmara ma jednoznacznie 
krótkowokaliczną końcówkę. Co do pozostałych dwóch samogłosek zasada taka nie obowiązuje.

10 Al-Mutanabbi, op. cit., s. 553.

Zdarza się, że jedynym stałym komponentem rymu jest długa samogłoska (pra
wie zawsze a), będąca częścią tematu każdego z rymujących się wyrazów, jak np. 
w jednym z wierszy Al-Mutanabbi’ego:

ûy.-J ¿Ą> * ta

wa-ğâbat busaytata gawba 'r-ridâ
’i bayna ’n-na'âmi wa-bayna 'l-mahâ

’ilâ ‘uqdati ’l-ğawfi hattâ śafat
bi-mâ’i ’l-ğarâwiyyi ba‘da ’ş-şadâ

wa-lâha la-hâ şawarun wa-’ş-şabâha
wa-lałta 's-sağüru la-hâ wa-’d-duhâ
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wa-massá ’l-gumay‘iyya di’dá’u-há 
wa-gádá 'l-’adári‘a (umma ’d-daná

Jednakże i w tym wypadku wersolodzy arabscy, opierając się na formie pisanej 
utworu, traktują rym jako związany (qáfiya muqayyadá), uważając, że literą rymu
jącą jest tutaj tzw. alifmaq$üra a poprzedza ją tawgih - tutaj fatha, która - dodajmy 
- poza omamentacyjną nie pełni żadnej innej funkcji.

Nagłos współbrzmienia rymowego bywa zerowy jak we wzorze 2 wyżej lub 
też może nim być:

a) stojąca bezpośrednio przed rawi pojedyncza, zawsze ta sama we wszystkich 
wersach krótka samogłoska - taka sytuacja zachodzi w tzw. rymie związanym (zob. 
wzór 1 wyżej).

b) długa samogłoska: á albo zamiennie ü lub i (tzw. qáfiya murdafa).
c) układ głosek -áCV-, gdzie C jest dowolną spółgłoską, natomiast V stałą krót

ką samogłoską (tzw. qáfiya mu'assasa).

Stopień wyrazistości rymowego sygnału rozczłonkowania wersowego zależy 
oczywiście od obszaru współdźwięczności. Może ograniczać się tylko do etymolo
gicznie długiej samogłoski wygłosowej rymujących się wyrazów, jak np. w cytowa
nym wyżej wierszu Abü af-Tayyiba al-Mutanabbfego (915-965)11, gdzie wszystkie 
wersy kończą się na długą samogłoskę á, która za każdym razem jest częścią tematu 
rymującego się wyrazu, choć z punktu widzenia arabskiej nauki o wierszu nie jest 
to samogłoska, lecz litera [spółgłoska] - tzw. alifmaqfüra. Użycie w którejś z klau
zul tego utworu wyrazu zakończonego na samogłoskę długą będącą formantem flek- 
syjnym uznane byłoby za poważne naruszenie zasad sztuki rymotwórczej. Bowiem 
zgodnie z klasycznymi regułami wersologicznymi komponentem głównym rymu nie 
powinna być końcówka gramatyczna.

11 Zob. s. 60.
12 Al-Ma‘arri, Abü al-‘Alá’, Al-Luzümiyyát, ti, Bayrüt 1983, s. 285.

Zdarzają się też współbrzmienia głębokie, obejmujące nawet trzy i pół sylaby: 

IAj ĆjjI jJ-U UL? ‘ . |~

* —

1a j jx j La ¿L» I Lc

í > *
12 Ia j 1^.aI yS J

’árá ’umma-ná wa-’l-hamdu li-’l-láhi
yahubbu ‘alayn-ná bi-’l-hawáditi müru-há 

fa-má zida min-há qabdatu ’l-kaffi zabdu-há 
wa-lá ‘amirat fi-hd li-fyayrin ‘umüru-há 

wa-lam tadriyawman da’nu-há wa-ma‘izu-há 
bi-má ’htalafat ’ásádu-há wa-numüru-há 11 12
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tasattata fi-há ra ’yu-ná wa-tawajfaqat
‘ala raybatin 'amwáhu-há wa-humüru-há

To właśnie Abü al-‘Alá’ al-Ma‘arri (973-1058) zasłynął z bardzo dokładnych 
i ścisłych rymów. A termin luzüm má lá yalzam, czyli „przestrzeganie tego, co nieko
nieczne”, na zawsze związał się z jego imieniem.

Powołując się na swojego mistrza, Al-Afyfaś twierdzi, że jest trzydzieści ro
dzajów rymów, które da się podzielić na pięć typów. Mają one następujące nazwy: 
mutakáwis, mutarákib, mudadárik, mutawátir i mutarádif3. Kryterium tego podziału 
stanowi wedle jego słów liczba liter wokalizowanych (mutaharrik) znajdujących się 
pomiędzy dwiema nie wokalizowanymi (sákiri), licząc od końca wersu, a więc ko
lejno: 4, 3, 2,1 i zero13 14. Przekładając to na współczesny język, chodzi o rozróżnienie 
co do postaci iloczasowej zakończeń rymowych, co potwierdza dalsza część wywo
du Al-A^faSa, kiedy przyporządkowuje on poszczególne typy rymów odpowiednim 
stopom.

13 Al-AjjfaS, op. cit, s. 8-9.
14 Opis ten opiera się oczywiście na tekście pisanym. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie 

z takim podejściem wers zawsze kończy się na literę niewokalizowaną, ponieważ samogłoska długa, jak 
już wiadomo, interpretowana jest jako haraka (znak wokalizacji, tzn. fatha, damma lub kasrd) + sókin 
(litera niewokalizowana), czyli np. u to u + w. Zaś jeśli wyraz zamykający wers kończy się na krótką 
samogłoskę, to zgodnie z zasadami metryki traktowana jest ona jako funkcjonalnie długa.

15 At-Tabrizi, op. cit., s. 147.
16 Al-A^faS, op. cit, s. 9.

W przypadku mutakáwis klauzula rymowa musiałaby mieć postać stopy 
uuu—. Tego rodzaju sytuacja zdarza się zupełnie wyjątkowo. Nie sposób znaleźć 
w klasycznej poezji wiersz z takimi klauzulami. Przytaczane przez arabskich wersolo- 
gów przykłady to wyłącznie jednostkowe wersy uważane powszechnie za sprzeczne 
z przyjętymi zasadami. At-Tabrizi określa je dosadnie, porównując do ruchów zadka 
wielbłądzicy idącej na trzech nogach i nie mogącej utrzymać równowagi'5.

Rym typu mutarákib wpisuje się w zakończenie wersowe mające postać uu—. 
Dotyczy to trzech stóp: o—uu— , —uu— i uu—, a także sytuacji, kiedy 
przedostatnią stopą jest o—o zaś stopą ostatnią - jej odmiana katalektyczna u—. 
Mudadárik z kolei to trzysylabowa struktura—u— obecna w stopach: uu—u—, 
-------u—, u—u— i —u— oraz dwustopowych sekwencjach u------ lu— 
i u—ul—. Jeśli chodzi o rym typu mutawátir, to występuje on wszędzie tam, 
gdzie wers kończy się na dwie funkcjonalnie długie sylaby, czyli-------. Zdarza się to
w sześciu stopach: u---------- , —u------- , uu------- ,-----------, u-------i---------,
a także w zamykającej wers dwustopowej sekwencji u------ 1—. Wreszcie mutará
dif to rym przypisany sylabie ponaddługiej — występującej w trzynastu stopach ka- 
talektycznych: uu—u—,------ u—, —uu—, u—u—, uuu—, —u—-,
UU------2-,-----------,-U-,UU-,U------— ,U—.

Autor Al-Qawáfi zastanawia się, dlaczego Al-Farahidi wyliczył w sumie 
trzydzieści rodzajów rymu, natomiast w objaśnieniach jeden z nich przemilczał16. 
Niestety dzieło Al-Faráhidí’ego dotarło do naszych czasów jedynie w przekazach in
nych autorów, nie da się więc tego zweryfikować, ale odpowiedź wydaje się prosta:
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twórca arabskiej wersologii najprawdopodobniej pominął nie używany w praktyce 
typ mutakawis.

Podział rymów na mutakawis, mutarakib, mudadarik, mutawatir oraz mutaradif 
jest o tyle interesujący, że łączy rym klauzulowy ze strukturą iloczasową zakończeń 
wersowych. Ta zaś, oprócz tego, że determinuje rytmikę klauzul, ma fundamentalny 
wpływ na pozycję akcentu wyrazowego, a w ślad za tym na akcentuację rymujących 
się wyrazów. W arabszczyźnie klasycznej bowiem akcent, najogólniej mówiąc, pada 
na sylabę przedostatnią, o ile jest ona długa (CV lub CVC). W przeciwnym razie ak
centowana jest zgłoska przedostatnia niezależnie od jej iloczasu17. Na ostatnią syla
bę akcent pada wyłącznie w pozycji pauzalnej, czyli kiedy dany wyraz pozbawiony 
jes£niektórych końcówek fleksyjnych, i tylko wtedy jeśli jest to sylaba ponaddługa 
(CVC)18 19 20, jak kitdb zamiast np. kitabu czy kitabun.

17 Szczegółowiej na ten temat zob. Siwiec, P„ op. cit., s. 94-95.
18 Sylaba ponaddługa wewnątrz wyrazu poza pozycją pauzalną występuje, jak wiadomo, w nie

których tematach o identycznej drugiej i trzeciej spółgłosce rdzennej, jak np. haddun czy qd$$a. Arab
skie zasady wersyfikacyjne nie dopuszczają użycia takich form w środku wereu. W zamian stosuje się 
ich starsze odpowiedniki sprzed kontrakcji, jak hadidun czy qd$a$a.

19 Hassan Ibn Tabit, op. cit., s. 226.
20 Al-Mutanabbi, op. cit., s. 553.

W związku z tym, tam gdzie ostatnia sylaba w wersie jest ponaddługa, wów
czas na pewno będzie ona akcentowana. Taka sytuacja ma właśnie miejsce w klauzu
lach rymowych określanych od wieków terminem mutaradif, np.:

fW-1 3 5^’ ¿Aó rrj-j c1*
0 o " J J ' Ź * fi

s^UaPl Jl5 jJlj 
19 *

ma haga Hassana rusumu ’l-maqam 
wa-majfanu ’l-hayyi wa-mabna ’l-tyiyam 

wa-’n-nu’yu qad haddama ’a‘ddda-hu 
taqadumu ’l-ma‘hadi bi-wadin tiham

Wszystkie rymujące się wyrazy w tym liczącym dwadzieścia jeden wersów 
utworze mają postać pauzalną oraz kończą się na sylabę ponaddługą. Co do ich oksy- 
tonezy nie może być zatem żadnych wątpliwości.

Jeżeli rymujące się wyrazy będą dwusylabowcami o postaci u—, wówczas na 
pewno będziemy mieć do czynienia z klauzulami paroksytonicznymi:

J Su ¿i U 
r " M * -I - ” ' • '

fa-ya la-ka laylan ‘ala ’a ‘kusi
’ahamma ’l-biladi fyafiyya f-$uwa

waradna ’r-ruhaymata fi gawzi-hi 
wa-baql-hi ’aktaru mimmd mada

63



Jeśli zaś przedostatnia zgłoska wersu będzie długa - przy długiej lub krótkiej 
ostatniej - wtedy będzie ona zawsze akcentowana niezależnie od długości wyrazu:

9 S
• • X *

’alâ hubbî bi-şahni-ki fa- ’şbahî-nâ 
wa-lâ tubqí frumüra ’l-Andaıinâ 

musa‘Sa‘atan ka’anna 'l-huşşafi-hâ 
’idâ mâ ’l-mâ 'u fyâla(a-hâ sahína

W sytuacji gdy ostatnie trzy zgłoski wersu mają rozkład u u—, uuu, — o— 
lub—uu, wówczas można się spodziewać regularnej proparoksytonezy niezależnie 
od tego, czy rymujące się wyrazy złożone są z trzech czy więcej sylab:

Jİ í i * JCa ¿ j.ń.

Ia JÛüIt

¿¡tr

Sakka ’l-farîşata bi-l-midrá fa-'anfada-há 
(a'na ’l-mubay(iri ’idyasfimina ’l-‘adadi 

ka’anna-hu frâriğan min ğanbi şafhati-hi 
saffûdu Sarbin nasü-hu ‘inda mufta’adi

fa-gáwaztu ’ahrásan 'ilay-há wa-ma'Saran
‘alay-ya hirâşan law yusirrüna maqtalí

’idâ mâ 't-Turayyâ fi 's-samâ’i ta’arradat 
ta'arruda 'atnâ’i ’l-wiSâhi ’l-mufaddali 

fa-ği’tu wa-qad naddat li-nawmin tiyâba-hâ 
lada 's-sitri ’illâ libsata 'l-mutafaddili

W arabskich opracowaniach, nie tylko wersologicznych ale także gramatycz
nych, właściwie aż po wiek XX próżno by szukać odniesień do akcentuacji. W świetle 
powyższej analizy rodzi się uzasadnione przypuszczenie, że twórca arabskiej werso- 
logii rnusiał zdawać sobie sprawę, iż rym klauzulowy nie sprowadza się do samej tyl
ko odpowiedniości fonetycznej, czyli do powtarzania tej samej sekwencji głosek. Nie * * * 

21 ‘Amr Ibn Kültüm [w:] Al-Quraśi, op. cit., s. 139.
22 An-Nâbiga aJ-Dubyânl, op. cit., s. 32.
23 Imru’ al-Qays, op. cit., s. 39-40.
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umiejąc prawdopodobnie nazwać wprost rzeczy tak niematerialnej, swoją w dużej 
mierze normatywną koncepcję przestrzeni rymowej formułował w ten sposób, by ob
jąć nią także akcent wyrazowy. W przekonaniu takim utwierdza również przytoczona 
wyżej definicja rymu Al-Farahidi’ego. Jak już wiadomo, według niej rym rozpoczy
na się od samogłoski (a ściślej jej znaku graficznego) poprzedzającej bezpośrednio 
pierwszą niewokalizowaną literę licząc od końca wersu. Tymczasem barwa tej samo
głoski jest dla rymu nieistotna, co widać choćby w znanej kasydzie Imru’ al-Qaysa, 
w której np. migzali rymuje się z ‘unyuli i mufalfali. Jedynym stałym elementem 
w klauzulach tego utworu jest ostatnia zgłoska -li.

Powstaje zatem pytanie, dlaczego tę obojętną dla współbrzmienia, stanowią
cą szczyt trzeciej sylaby od końca samogłoskę każę Al-Farahidi uznać za początek 
przestrzeni rymowej. Jedynym logicznym wytłumaczeniem wydaje się fakt, że jest 
ona nośnikiem przycisku wyrazowego. To z kolei nasuwa wniosek, że Al-Farahidi 
widział rym nie tylko w odpowiedniości fonetycznej ale także w jednolitości postaci 
akcentowej. Analiza dorobku poetyckiego arabskiego średniowiecza w pełni potwier
dza tę hipotezę stawiając sygnał akcentowy w szeregu konstant wierszowych kształ
tujących rytmikę utworu poetyckiego24.

24 Szerzej na ten temat zob. Siwiec, P., op. cit., s. 94-99.
25 Dopuszcza się natomiast wyrazy homonimiczne.
26 An-Nabiga ad-Dubyanl, op. ciL, s. 56-57.

Równie dokładnie i drobiazgowo jak istotę rymu i jego składniki opisali werso- 
lodzy arabscy także wszelkie uchybienia przyjętym regułom rymowania, wytykając 
je niekiedy najwybitniejszym nawet poetom. Są to:

l. Ifa - powtórzenie identycznego zakończenia rymowego, tj. użycie wyrazu 
o takim samym brzmieniu i znaczeniu25 26, jak np. w następującym fragmencie wiersza 
An-Nabiga ad-DubyanT’ego:

jl—Jl jóJl a ■

JĆZfi aj JUaZlI ¿j*

•Li-5' J-4-2**1 LS*-

pi J J’

'aw ’ada‘u 'l-bayta fi sawda’i muęllimatin 
tuqayyidu 'l-‘ayra la yasri bi-ha 's-sari 

tudajTu ’n-nasa ‘an-na hina narkabu-ha 
mina ’l-matfalimi tud‘a 'umma $abbari 

saqu 'r-rufaydati min gawsin wa-min ‘ifamin 
wa-masa min rahfi rib‘iyyin wa-haggari 
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ąarmay quda'ata hallan hawla hugrati-hi 
maddan ‘alay-hi bi-sullafin wa-anfari 

hattd ’staąalla bi-gam‘in la kifaa la-hu
yanfi ’l-wuhuśa ‘ani ’$-$ahrai garrari 

la yafyfidu ’r-rizza ‘an 'ardin 'alamma bi-ha 
wa-la yadillu ‘ala misbahi-hi 's-sari

Zarówno w pierwszym jak i ostatnim wersie powyższego cytatu poeta posłużył 
się dokładnie tym samym wyrazem w zakończeniu rymowym, tzn. sań - „podróżujący 
nocą”. Według niektórych wersologów tego rodzaju sytuacja jest do zaakceptowania, 
pod warunkiem że powtórzone w rymie wyrazy dzieli przynajmniej siedem wersów.

2. Tadmin - czyli przerzutnia, jak np.:

fj-1 *^l*^*T Jp 'jU^I

j*JUaII a ‘"’1* AU* ¿fj»!J-«
I • * *

wa-hum waradu ’l-gifdra ‘ala tamimin 
wa-hum ’ashabu yawmi ‘ukafa ‘in-ni 

śahidtu la-hum mawatina ?adiqatin
’atayna-humu bi-wuddi ’f-fadri min-ni

I przybyli do Dżifaru w kraju Tamimu 
A byli dnia Ukazu panami - zaiste ja 

potwierdziłem im szczere zamiary 
z całego serca ode mnie im przekazane.

Rozbieżność między granicą jednostki składniowej a granicą wersu jest tutaj 
widoczna gołym okiem, co dodatkowo uwydatnia tłumaczenie. W wersie pierwszym 
zdanie kończy się na wyrazie ‘ukafa i tu można by się spodziewać pełnej kaden
cji. Tymczasem po nim następuje jeszcze ’in-ni, wypełniające klauzulę tego wer
su i jednocześnie otwierające nowe zdanie, którego zakończenie przypada dopiero 
w wersie następnym. Rodzi to bardzo mocny dysonans pomiędzy członowaniem 
składniowym a wersowym, uwidaczniający się podczas recytacji. Jeśli pierwszeństwo 
da się intonacji zdaniowej, wówczas naruszy się porządek rytmiczny wiersza. Jeśli 
zaś utrzyma się prymat intonacji wierszowej, nie ucierpi co prawda rytmika wiersza, 
ale za to zakłóceniu ulegną relacje składniowo-semantyczne. Niefortunność przerzut- 
ni w cytowanym wyżej wierszu słynnego .jurora” konkursów poetyckich w ‘Uka<J 
pogłębia fakt, że niczemu ona nie służy. Odnosi się wrażenie, że autorowi chodziło 
wyłącznie o zachowanie rymu i wypełnienie jednostki metrycznej.

Jednoznacznie negatywny stosunek staroarabskich twórców i odbiorców poezji 
do zjawiska przerzutni klauzulowej świadczy o tym, jak wielką wagę przywiązywała 
klasyczna wersyfikacja arabska do jednolitości konturu intonacyjnego wersu.

27 An-Nabiga ad-ĘJubyanl, op. cit., s. 123-124.
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Zasada ścisłego pokrywania się podziału składniowego tekstu poetyckiego z jego 
rozczłonkowaniem na wersy pozwalała tę jednolitość zachować. Zapobiegała roz
dwojeniu pomiędzy konturem intonacyjnym zakończeń wersowych a intonemami 
przypadającego w klauzulach działu składniowego.

3. Niezgodność samogłoski wygłosowej rymu:
a) ’Zęwd - gdy w sekwencji rymujących się słów zakończonych samogłoską i 

pojawi się wyraz kończący się na samogłoskę u, jak np. w ostatnim wersie cytowane
go niżej urywku wiersza An-Nabiga ad-Dubyani’ego:

ilj li
* *

yî j J T

.1 > •J>‘ Q LjjISj jt JLiî

J i» ^3

’a-min 'âli mayyata râ’ihun 'aw muğtadl 
‘ağlâna dâ zâdin wa-ğayra muzawwadi

’afida ’ t-tarahlfulu gayra ’anna rikâba-nâ 
lammâ tazul bi-rihâli-nâ wa-ka’an qadi 

taama ’l-bawârihu ’anna rihlata-nâ ğadan 
wa-bi-dâka fyabbara-nâ ’l-ğudâfu ’l-’aswadu

b) ’Ięrdf - gdy wśród rymujących się klauzul zakończonych na samogłoskę i 
lub u pojawi się wyraz kończący się samogłoską a, jak np.:

UuIpj

qubaylatun ’anâfya ’l-lu’mufi-hâ 
fa-laysa 'l-lu’mu târika-hâ li-hini 

‘arafnâ Ğa'faran wa-bani ‘Ubaydin 
wa-’ankarnä za'ânifa ’âfyarina

4. ’Ikfa* - niezgodność spółgłoski rymującej (rawi), np.:

qabbahti min sälifatin wa-min şuduğ 
ka-’anna-hâ kusyatu dabbinfî şuqu‘

28 An-Näbiga ad-Dubyäni, op. ciL, s. 38.
29 A$-$awi, Muhammad Ismä‘il, Sarh diwän óarir, Al-Qähira 1934, s. 577.
30 Ibn Sarräg, op. cit., s. 109.
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Jak podaję At-Tabrizi31, odstępstwo to polega na pojawieniu się w zakończeniu 
rymowym dźwięku różniącego się brzmieniem od spółgłoski rymującej, choć o po
dobnym miejscu artykulacji. W powyższym przykładzie jest to sąsiedztwo faryngal- 
nego ‘ayn i welamego gayn. Czasami zjawisko to bywa określane terminem 'igaza32 33.

31 Zob. At-Tabrizi, op. cit., s. 161.
32 Zob. Ibn Sarrâğ, op. cit., s. 114.
33 Zob. np. Al-AJjfaś.op. cit., s. 54 lub At-Tabrizi, op. cit., s. 164.
34 Zob. At-Tabrizi, op. cit., s. 164 oraz Ibn RaSiq, op. cit., t. 1, s. 168.
35 Autorstwo tych wersów przypisywane jest poetom: 'Abdullah Ibn Mu'awiya Ibn öa'far lub 

Şâlih Ibn 'Abd al-Quddüs (zob. At-Tabrizi, op. cit., przypis 1 na s. 165).

5. Niezgodność w nagłosie rymu (sinad):
a) sinad at-ta’sis - odstępstwo od obowiązującego w zakończeniach wersowych 

nagłosu rymowego typu -aCV- lub zastosowanie takiego nagłosu w wersie utworu 
o odmiennej strukturze klauzul rymowych. W udokumentowanych zbiorach poezji 
jest praktycznie niespotykane. Niemal wszyscy arabscy wersolodzy jako przykład 
przytaczają fragment wiersza Al-‘Aggaga:

33 v

o <

bi-samsamin wa-‘an yamini samsami
fa-fyindifun hamatu hada ’¡-‘alami

W utworze tym nagłos rymu o strukturze -aCV- występuje tylko raz w wyrazie 
‘alami. Ponadto według relacji przypisywanej synowi Al-‘Aggaga, również znanemu 
poecie Ru’ba Ibn al-‘Aggag, cechą wymowy ojca była glotalizacja, tzn. realizacja 
długiej samogłoski a jako -a’- (krótkie a + hamza), czyli w tym wypadku ‘a’lami za
miast ‘alami. W tej sytuacji nie można więc mówić o błędzie w rymowaniu34 35.

b) sinad ar-ridf - zastosowanie klauzuli typu ąafiya murdafa w wersie utworu 
o innym rymie. Podobnie jak w przypadku sinad at-ta’sls - sytuacja taka w klasycznej 
poezji prawie w ogóle się nie zdarza. Arabscy wersolodzy cytują przeważnie te same 
przykłady, spośród których najczęściej powtarzają się te oto dwa wersy:

’ida kunta fi hdgatin mursilan 
fa-’arsil hakiman wa-la tufi-hi 

wa-’in babu ’amrin ‘alay-ka 'Itawa 
fa-sawir lablban wa-la ta‘fi-hi

Przestrzeń rymową pierwszego wersu otwiera długa samogłoska -u, natomiast 
w drugim wersie jest to krótka samogłoska -a.
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c) sinâdal-’isbâ‘ - rozbieżność wokalizmu sylaby altemującej w nagłosie rymu 
typu -âCV-, np.:

‘afafta ‘alâ ’ l-hayyayni Bakrin wa-Taglibin 
wa-namri-himâ hattâ hasibnâ-ka wâ’ilâ 

wa-fi yawmi manwilin wa-qad lamisa 'l-hudâ 
bi-’ adfâri-hi ’aw hamma ’an yatanawala 

dafa'ta ‘ani ’l- İslâmî mâ law yuşıbu-hu 
lammâ zâla Safyşan ba'da-hâ mutada’ilâ

Wers środkowy kończy się na -alâ, podczas gdy sąsiednie wersy (podobnie jak 
w całej kasydzie) zakończone są na -ilâ31.

36 Al-Buhturi, op. cit, t 2, s. 347.
37 W tego typu klauzulach rymowych dopuszczalna jest altemacja uli, pojawienie się natomiast 

samogłoski a odbierane jest jako dysonans.
38 ‘Amr Ibn Kullum [w:] Az-ZawzanI, Abu ‘Abd Allah al-Husayn, Śarh al-mu‘allaqat as-sab'. 

Bay rut 1978, s. 106.

d) sinad al-hadw - pojawienie się dyftongu zamiast długiej samogłoski w rymie 
typu ąafiya murdafa, jak np. w kasydzie ‘Amra Ibn Kultuma:

‘alay-nâ kullu sâbiğatin dilâşin 
tarafawqa ’n-ni[âqi la-hâ ğudûnâ 

’idâ wudi'at ‘ani ’l- ab{âliyawman 
ra’ayta la-hâ ğulüda ’l-qawmi ğünâ 

ka-’anna ğudûna-hunna mutünu gadrin 
tuşaffiqu-hâ 'r-riyâhu 'idâ ğaraynâ

Pierwsze dwa wersy zamyka sekwencja -una, gdzie spółgłoskę rymującą n po
przedza bezpośrednio długa samogłoska, natomiast wers następny kończy się na dy- 
ftong -ayna.

e) sinad at-tawgih - niezgodność barwy samogłoski krótkiej poprzedzającej 
spółgłoskę rymującą (rawi) w rymie związanym (qdfiya muqayyada), np.:

Jy*- (jk
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kullama tu‘idu-ni tufrlifu-ni
[umma ta’ti hina ta’fi bi-'u(iur

safyinat ‘ayn~i la-’in ‘udta la-ha 
la-tamuddanna bi-hablin munbatir

‘amra-ka 'l-Laha 'a-ma tarhamu-rii
'am la-na qalbu-ka 'aqsa min hagar

Całkowita dowolność brzmienia nagłosu rymu, jaką obserwujemy w tym wier
szu, nie upoważnia do wniosku, że było to zjawisko powszechne. Taka sytuacja 
w klasycznej poezji arabskiej zdarza się bardzo rzadko. Lekkie utwory ‘Umara Ibn 
Abl Rabfa prawdopodobnie przeznaczane były często do wykonania śpiewnego, za
tem melodia mogła niwelować niedostatki wersologiczne.

19 "Umar Ibn Abi Rabfa, op. cit., s. 172.
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IV. LICENTIA POETICA

Emocjonalny charakter wypowiedzi poetyckiej, powstającej nierzadko pod 
wpływem nakazu chwili a niekiedy wręcz w sposób improwizowany, nie ułatwiał 
podporządkowania się ograniczeniom narzucanym przez ścisłe reguły wersyfikacji 
arabskiej. Nie dziwi więc, że poeci w imię nadrzędności języka poetyckiego nad 
mową niewiązaną uzurpowali sobie prawo do względnej swobody w tym aspekcie. 
Wymownym przykładem jest opisana przez Al-I§fahání’ego (897-967) reakcja AbO 
al-Atahiyi, który - zapytany o to, czy zna zasady metryki - miał odpowiedzieć: ,Ja 
jestem ponad metryką”1.

1 Zob. Al-I$faháni, Abü al-Farag, Al-Agáni, t. 4, Al-Qahira 1950, s. 19.
2 Zob. Sibawayhi, Al-Kitáb, red. ‘Abd as-Salám Muhammad Hárün, t. 1, Al-Qahira 1988, s. 26- 

32, 408; L 2, s. 242, 371; t. 3, s. 164, 312, 517, 535; t. 4, s. 183, 193-194, 215-216.
3 Ibidem, s. 32.
4 Al-A|)faS al-Awsat, Al- ‘Arutf, red. Sayyid al-Bahráwi, Al-Qahira 1997, s. 49-58.
5 Zob. Ibn ćinni, Al-fiafaif, red. Muhammad ‘Ali an-Naggár, t. 1, Al-Qáhira 1952, s. 323- 

335.

O zwyczajowo usankcjonowanym przywileju poetów do usprawiedliwionego 
względami wersyfikacyjnymi wykraczania poza ogólnie przyjęte normy językowe 
dowiadujemy się już z lektury najwcześniejszych arabskich dzieł filologicznych, po
cząwszy od VIII w. Na wstępie swojej Księgi piszę o tym mistrz gramatyków z Basry, 
Sibawayhi1 2, by potem wielokrotnie jeszcze do zjawiska tego nawiązywać na dalszych 
kartach, nie nadając mu przy tym żadnej specjalnej nazwy. Według niego, dozwo
lonych w poezji odstępstw językowych jest więcej niż na to pozwala zakres jego 
dzieła, natomiast poeci korzystają z nich tylko wtedy, „kiedy są do tego zmuszeni” 
i gdy służy to jakiemuś celowi3. Podobnie na ten temat wypowiada się uczeń samego 
Al-Faráhidí’ego, Al-A|jfaś al-Awsat w niewielkiej objętości opracowaniu zatytuło
wanym Al-‘Arüd (.»Metryka”)4, ale i on niczego w tej materii nie definiuje ani nie 
wprowadza odrębnej terminologii.

Żyjący prawie dwa wieki później Ibn ćinni (942-1002) uwagi na temat licen
cji poetyckich zawarł w jednym krótkim rozdziale swego dzieła Al-flaęais o tajni
kach języka arabskiego5. Wiele przykładów owych wymuszonych regułami wersy
fikacyjnymi odstępstw od poprawnościowych norm arabszczyzny przytacza także 
w pozostałych partiach księgi, określając je konsekwentnie mianem durüra (koniecz
ność, wymóg). Określeniem tym, który na trwałe weszło do terminologii związanej 
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z nauką o wierszu, posługuje się przy tym tak, jakby było ono od dawna powszech
nie stosowanym pojęciem wersologicznym. Co ciekawe, podejmuje też polemikę 
z głoszoną jakoby wówczas często opinią, że powstanie licencji poetyckich przypisać 
należy przeważająco improwizatorskiemu charakterowi twórczości dawnych poetów 
arabskich6.

6 Ibn öinni, op. cit., s. 324-328.
7 Al-Qazzäz, al-Qayrawäni, Muhammad Ibn öa'far, Mä yaftüz li-as-îâ‘ir fl ad-durüra, red. 

Al-Mungl al-Ka*bi, Tunis 1971.
8 Ibn RaSiq, op. cit., t. 2, s. 269-280.
9 Ibn ‘Uçfür al-ISbili, ßarä'ir as-śi'r, red. Ibrähim Muhammad, Al-Qähira 1980.
10 Chodzi tutaj o odstępstwa od standardowego szyku wyrazów w zdaniu.
11 Gdzie „V" oznacza odpowiednią samogłoskę końcówki przypadku. Tzw. qa$r al-mamdüd.
12 Abü Nuwäs, op. cit, s. 291.
13 Imru’ al-Qays, op. cit, s. 34.

Listę zaświadczonych w poezji arabskiej zamierzonych odstępstw od obowią
zujących norm językowych sporządził Muhammad Ibn ća‘far al-Qazzáz (zm. 1022)7. 
Próbę uporządkowania zagadnienia podjął jego uczeń, Ibn Raśiq (999-1064) w bę
dącej swego rodzaju obszerną encyklopedią poetyki księdze Al-‘Umda fi mahasin 
as-si‘r wa-’ádábi-hi wa-naqdi-hi. Rozdział, który temu poświęcił nazwał Ar-Rufya$ 
fi aś-śi‘r, co tłumaczy się dokładnie jako „licencje poetyckie”8. Ibn RaSiq ograniczył 
się do omówienia około trzydziestu najczęściej występujących. Uznając, że general
nie w poezji nie ma z nich pożytku, zgodził się, iż niektóre są bardziej „gładkie”, inne 
zaś odpychające. Dwieście lat później jeszcze jednej ich inwentaryzacji dokonał Ibn 
‘Uęfur (zm. 1271)9. Zgromadził on około dwóch i pół setki różnego rodzaju licencji 
poetyckich, dzieląc je na cztery grupy w zależności od typu odstępstwa od normy: 
nadmiar (ziyádá), niedobór (naqf), apozycja i postpozycja (taqdim wa-tdfylr)w oraz 
zamiana (badl).

Oto wybrane przykłady pokazujące, czym w praktyce są licencje poetyckie 
w klasycznej poezji arabskiej:

1) Redukcja wyrazów zakończonych na-aV(n) do -alad *, jak w następującym 
przykładzie, gdzie wyraz gind an skrócony został do ginan.

lá qultu si‘ran wa-lá sami'tu ginan 
wa-lá gara fi mafáfil-i 's-sakaru

2) Zastosowanie końcówki deklinacyjnej w formach nieodmiennych, np.:

wa-yawma dahaltu ’l-fridra fyidra ‘Unayzatin 
fa-qälat la-ka ’l-waylätu ’inna-ka murgil-i

Zamiast ‘Unayzatin powinno być 'Unayzata. Poeta ze względów metrycznych 
zastosował wbrew zasadom gramatyki końcówkę genetiwu -i, po której konsekwen
tnie wprowadził dodatkowo morfem nieokreśloności -n.
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3) Elizja krótkiej samogłoski tematycznej, np.:

J , * t. i - •* I I® " U , ,9 . ...14/*. y Jj ¿11*-- -ul

fa-runniha qalbun fa-hwa yaz'umu ’anna-hu
sa-yahliku qabla '1-wa'di ’aw sawfa yafturu

fi-him mahatun kd ‘ibun 
ka-’annamd hi qamaru

W przykładzie pierwszym fa-hwa zamiast poprawnego fa-huwa, natomiast 
w przykładzie drugim hi zamiast hiya'6. W obu przypadkach powodem takiej zmiany 
była konieczność zachowania toku metrycznego.

4) Dodanie samogłoski w zakończeniu wyrazowym, np.:

n'yv. u-

daliltu rida-ifawqa ra’si-ya qa'idan 
’a‘uddu 'l-ha$ama tanqadl ‘abarat-i

-J
o

18

wa-humu saqaw-ni ’l-mahda 'id 
qala?at ‘ani 'l-ma'i 'l-masdfir

W pierwszym cytacie zamiast poprawnego ra’s-i użyta została forma ra si-ya, 
zaś w cytacie następnym humu zamiast poprawnego hum. I tutaj powodem zmian są 
wyłącznie względy metryczne.

5) Redukcja tematów wyrazowych o identycznej drugiej i trzeciej spółgłosce 
rdzennej w klauzulach rymowych, np.:

19

’a-la ’innama 'd-dahru layalin wa-’a‘?un 
wa-laysa ‘ala say'in qawimin bi-mustamir

Zastosowanie formy mustamir w miejsce mustamirr wynika tutaj z koniecz
ności przestrzegania rymu. Prawie wszystkie pozostałe klauzule w tym wierszu to 
wyrazy dwusylabowe rymujące się na -i/ur. Zachowanie formy pełnej mustamirr

14 *Umar Ibn Abi Rabfa, op. cit., s. 192.
15 Ibidem, s. 197.
16 Długa samogłoska -i jest naturalnym następstwem ściągnięcie dyftongu -ty powstałego na 

skutek elizji wygłosowego -a.
17 Imru’ al-Qays, op. cit., s. 81.
18 Al-Hu(ay’a, op. cit., s. 37.
19 Imru’ al-Qays, op. cit., s. 99.
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z akcentem na ostatniej sylabie byłoby dysonansem wobec paroksytonizmu rymu 
w tym wierszu.

6) Redukcja wygłosów wyrazowych zawierających spółgłoskę laryngalną 
zwartą (tzw. hamza), np.:

20

tuhanna bi-$urin ’am tuhanni’ u-ha bi-ka 
wa-qalla 'lladi $urun wa-anta la-hu laka

Poeta zastąpił poprawne tuhanna’u przez tuhanna, by - skracając wyraz o jed
ną sylabę - dostosować się do struktury iloczasowo-sylabicznej wzorca wersowego.

21

7) Redukcja końcówek fleksyjnych zaimka względnego, np.:

fa-wà ’asafâ ’alla ’ukibba muqabbilan 
li-ra’si-ki wa-’$-$adri ’Uai}ay muli’à hazmâ

Użyty w tym wersie wyraz ’lladay to sztucznie skrócona ze względów metrycz
nych postać genetiwu zaimka względnego ’lladayni.

8) Skrócenie przyimka ‘alâ do ‘a w pozycji bezpośrednio przed rzeczownikiem 
określonym przedimkiem, jak w otwarciu następującego wersu:

22

‘a ’l-frayri ba’da Muhammadin la sibhu-hu
baśarun yu’addu mina ’l-bariyyati gullu-hä

9) Opuszczenie spójnika ’an, np.:

23

’a-lá ’ayyuhádá ’l-laimi ’ahdura ’l-waga 
wa-’an ’ashada ’l-lidddti hal 'anta mufylidi

O tym, że w pierwszym hemistychu powyższego wersu pominięty został spój
nik 'an świadczy dobitnie forma trybu łączącego czasownika 'ahdura.

10) Wzdłużenie samogłoski krótkiej, np.:

24

20 Al-Mutanabbi, op. cit., s. 150.
21 Ibidem, s. 177.
22 Hassan Ibn Täbit al-’ An$äri, op. eil., s. 197.
23 Tarafa Ibn al-‘Abd, op. cit., s. 32.
24 ‘Antara Ibn Saddäd, op. cit., s. 22.
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yanbd‘u min difra gadubin gasratin 
zayyafatin mitla ’l-faniqi ’l-mukdami

Zamiast formy yanba‘u ze sztucznie wydłużoną z powodów metrycznych sa
mogłoską tematyczną powinno być yanba‘u.

11) Pominięcie zaimka sufigowanego po partykule layta, np.:

fa-layta dafa‘ta ’l-hamma ‘an-niya sa‘atan 
fa-bitna ‘ala md fyilta na‘imay bali

Poprawną formą jest layta-ka, z sufiksem nominalnym rodź, męskiego 2 os. 1. 
poj. zgodnie z formą orzeczenia (dafa‘ta)2f>.

12) Pominięcie rubba w konstrukcjach z genetiwem wskazujących na wielość,
np.:

27

wa-laylin Ica-mawgi ’l-bahri ’arfya sudula-hu
‘alay-ya bi-’anwa‘i ’l-humumi li-yabtali

Wers powyższy powinien w zasadzie zaczynać się od wa-rubba laylin, ale to 
nie pasowałoby do wzorca metrycznego (awil.

13) Użycie w zdaniu o szyku odwróconym formy liczby pojedynczej orzecze
nia, gdy podmiot jest w liczbie podwójnej, np.:

28

hasa-ya ‘ala gamrin dakiyyin mina ’l-hawa 
wa-‘ayna-ya fi rawdin mina ’l-husni tarta'u

Zdanie stanowiące drugi hemistych zaczyna się od podmiotu w liczbie podwój
nej (‘ayna-ya), co wymaga, by następujące po nim orzeczenie werbalne miało tak
że formę liczby podwójnej. Tymczasem zamiast poprawnego tarta‘ani użyta została 
forma tarta ‘u. Powodem jest oczywiście konieczność dostosowania się do wzorca 
metrycznego.

Wydaje się, że przynajmniej niektóre z uznanych za licencje poetyckie od
stępstw od normy językowej mogły być po prostu błędami zaistniałymi w trakcie 
przekazu ustnego wierszy. Jako przykład może posłużyć elizja samogłoskowej koń
cówki perfectum zilustrowana przez Ibn Raśiqa następującym fragment wiersza:

25 Ibn ‘Abd Rabbihi, op. cit., t. 2, s. 271.
26 Dodatkowo wers ten zawiera przykład rozbudowania sufiksu zaimkowego 1 os. 1. poj. o samo

głoskę: ‘anni-ya zamiast ‘ann-i (Por. ra’si-ya w pkL 4 na s. 73).
27 Imru’ al-Qays op. cit., s. 48.
28 Al-Mutanabbi op. cit., s. 25.
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fa-'l-yawma ’asrab gayra mustahqifin 
’itman mina ’l-Lahi wa-la wagili

W cytacie tym w miejsce poprawnego ’aśrabu użyta została forma pauzalna 
'asrab dopuszczalna tylko wtedy, gdyby wyraz ten stanowił zakończenie komplet
nej pod względem składniowo-znaczeniowym całostki wypowiedzenia. Tymczasem 
w zbiorze poezji Imru’ al-Qaysa wers ten ma postać:

fa-l-yawma ’usqd gayra mustahqibin
’itman mina 'l-Lahi wa-la wagili

gdzie zamiast ’asrab użyty został inny, choć mający podobne znaczenie czasownik 
’usqa, który jednak w przeciwieństwie do poprzedniego zgodny jest z normami po
prawnościowymi.

29 Ibn RaSlq, op. cit., t. 2, s. 274.
30 Imru’ al-Qays, op. cit., s. 149.
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Rozdział drugi

STYLISTYKA

I. WPROWADZENIE

Podczas gdy wersologia arabska - podobnie jak opisowo-normatywna grama
tyka - opracowana została w sposób pełny już w VIII w., stylistyka długo jeszcze 
musiała czekać na swoich „odkrywców”. Nigdy też w średniowieczu nie stała się 
samodzielną dyscypliną nauki o literaturze. Rodziła się jako retoryka i taką przez 
wieki pozostawała.

Za protoplastę retoryki uznawany jest powszechnie największy w swoich cza
sach arabski pisarz i encyklopedysta rodem z Basry, Al-öâhi^ (zm. 869). On pierwszy 
zasady jasnego i elokwentnego budowania wypowiedzi nie tylko obszernie wyłożył 
ale także zastosował je w praktyce na kartach monumentalnych jak na ówczesną epo
kę ksiąg Al-Baydn wa-at-tabyin (.Jasność i objaśnianie”) oraz Al-Hayawan („Zwie
rzyniec”) a także Al-Buhala („Skąpcy”). W będącej ciągle jeszcze w powijakach 
prozie arabskiej wyznaczał on nowy styl pisarski, który charakteryzował się boga
ctwem słowa i formy przy jednoczesnym dążeniu do jasności wyrazu. Jak to sam 
ujął: Najpiękniejsza zaś ta mowa jest, co nad mnogość małość przedkłada a sens jej 
prosto ze słów wynika1.

1 Al-ćahąJ, op. cit., t. 2, Al-Qáhira 1998, s. 7.
2 Ibidem, t. 1, s. 263.
3 Ibidem, 1.1, s. 152.

Przy całej różnorodności poruszanej tematyki stylistyczno-retorycznej i bar
dzo wnikliwych niejednokrotnie obserwacjach Al-ćahi<j nie wprowadza właściwie 
żadnego oryginalnego aparatu pojęciowego. Pod tym względem daleko mu do sy
stematyczności Al-Farâhîdî’ego czy Síbawayhí’ego. Niektóre określenia jak taśbih 
(porównanie), 'isti'dr a (metafora), kináya (metonimia), mağâz (przenośnia) takrdr 
(powtórzenie) przewijają się w jego dziełach jakby były pojęciami powszechnie zna
nymi, nie wymagającymi objaśnienia. Retoryka to raz balağa, kiedy indziej baydn, 
a jeszcze innym razem badi'. Prawie nigdy używanych przez siebie określeń retorycz
nych Al-öâhi^ nie definiuje. Stosowane przezeń określenia sprawiają często wraże
nie zwykłego opisu, nie zaś wyspecjalizowanych terminów naukowych. Co najwyżej 
ucieka się do egzemplifikacji, jak w przypadku metonimii: Kiedy powiadają, że ktoś 
oszczędny, to jest to zamiennia skąpstwa1 2. Jedyny wyjątek, jak się wydaje, stanowi 
metafora, o której lapidarnie, choć też jakby mimochodem mówi, że jest to nazwanie 
czegoś nazwą czegoś innego3.
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Kiedy w Basrze Al-ĞâhiçJ żegnał się z tym światem, w Bagdadzie już od prawie 
czterdziestu lat działała powołana w roku 830 przez kalifa Al-Ma’mûna akademia 
Bayt al-Hikma, a w jej ramach zespół tłumaczy mających za zadanie przybliżyć do
konania starożytnej nauki i myśli greckiej odbiorcy arabskojęzycznemu. Wśród wielu 
przekładanych tam dzieł znaleźć się miały dzieła Arystotelesa, w tym Retoryka i Poe
tyka. Jeśli w pełni wierzyć „bibliografowi” tamtych czasów, Ibn an-Nadîmowi (zm. 
995), to oba wymienione tu dzieła założyciela słynnego ateńskiego Liceum znane 
były częściowo ówczesnym arabskim elitom intelektualnym zanim jeszcze przetłu
maczyli je Hunayn Ibn Ishaq (809-873), Tâbit Ibn Qurra (827-901) i Matta Ibn Yünis 
(zm. 940). Jednak Al-Ğâhi^ najprawdopodobniej nie zdążył się już z nimi zapoznać. 
Jego wiedza na ten temat była raczej zasłyszana, fragmentaryczna i bardzo powierz
chowna. Wskazuje na to zarówno sposób i zakres poruszanych przezeń zagadnień 
z dziedziny retoryki jak i głoszone wprost jego własne opinie. Na kartach Al-Bayân 
wa-at-tabyin wypowiada się m. in. następująco: Mówiąc ogólnie, oracje znane są 
tylko u Arabów i Persów. Jeśli zaś idzie o Hindusów, to mają oni pewne treści pisane 
i księgi uwiecznione, których nie da się przypisać żadnemu znanemu człowiekowi ani 
żadnemu opisanemu uczonemu (...). Grecy zaś mają Jilozofię i logikę. Sam mistrz 
logiki* był ubogiego języka, w retoryce niewybitnym, acz o pewnej wiedzy o rozróżnie
niach mowy, jej podziałach, pojęciach i właściwościach. Powiadają też, że Galenus 
był najbardziej elokwentnym ze wszystkich ludzi, ale nie wspominają o nim ani w ora- 
torstwie ani w innym gatunku retoryki4 5.

4 Chodzi o Arystotelesa. W oryginale arabskim sahib al-manfiq.
5 Al-Ğâhi^, op. cit., t. 3, s. 12.

Zasługą Al-Ğâhiçja było niewątpliwie to, że jako pierwszy, posiłkując się przy
kładami z twórczości poetyckiej, Koranu oraz praktyki i tradycji oratorskiej, w tak 
całościowy sposób zajął się problematyką pięknego i jasnego wysławiania się. Użyte 
przez niego określenia zjawisk retorycznych, nawet jeśli już wcześniej stosowane, 
dzięki niemu uzyskały rangę fachowej terminologii naukowej, zaś rozważania na te
mat figur językowych dały mocny impuls do rozwoju arabskiej retoryki, stylistyki 
i krytyki literackiej.

Jednakże pierwsze opracowanie poświęcone par excellence stylistyce wyszło 
dopiero spod pióra jednodniowego kalifa, Ibn al-Mu‘tazza (861-908) - znawcy poe
zji a także utalentowanego poety tworzącego w duchu tzw. nurtu modernistycznego 
w arabskiej poezji IX w. Swojemu niewielkiemu objętościowo dziełku nadał on ty
tuł Al-BadP. W tamtych czasach słowem tym, które swym pierwotnym znaczeniem 
obejmowało to co nowe, nowatorskie, twórcze, niepowtarzalne, piękne i cudowne, 
określano też sztukę dobrego stylu i niekiedy stosowano je nawet wymiennie z termi
nami bayan lub balağa. Jest całkiem możliwe, że takie znaczenie przydali mu dopie
ro poeci moderniści dla podkreślenia stylistycznej odrębności i nowatorstwa swojej 
twórczości. Przemawia za tym lektura wstępu do Al-Badi‘. Już w pierwszym zdaniu 
Ibn al-Mu‘tazz stwierdza wyraźnie: W rozdziałach tej księgi naszej przedstawiliśmy 
część słów, któreśmy w Koranie znaleźli, w języku, w opowieściach o Wysłanniku 
Boskim, niech go Bóg błogosławi, u towarzyszy jego, mieszkańców pustyni i innych, 
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a takoż w słowach wierszy dawnych poetów, które to słowa moderniści nowym stylem 
[al-badi‘] nazwali. Niech więc wiadome będzie, że Bassâr, Müslim, Abü Nuwás i im 
podobni, co ich drogą poszli, nie byli w sztuce tej pierwszymi6 7.

6 Ibn al-Mu‘tazz, Kitáb al-bad¡‘, red. Ignatius Kratchkovsky, London 1935, s. 1.
7 Ibidem, s. 3-57.
8 Ibidem, s. 53.
9 Jest prawie niemożliwe, by Ibn al-Mu‘tazz określenie to usłyszał bezpośrednio od samego 

Al-ćahi^a ze względu na czas w jakim przyszło im obu żyć. Prawdopodobnie więc powtórzył tylko 
zasłyszaną gdzieś, niekoniecznie zgodną z prawdą opinię. Genezy terminu al-madhab al-kalámi należy 
szukać raczej w zainicjowanych w VIII wieku przez mu ‘tazylitów racjonalistycznych nurtach teologicz
no-filozoficznych islamu. Ściślej zaś, w rozpowszechnionej przez mu'tazylitów dialektycznej metodzie 
prowadzenia dyskursu teologicznego. Wszystkich stosujących ten sposób dowodzenia fundamentalnych 
prawd wiary przyjęto określać mianem 'ahí al-kalám lub al-mutakallimün.

10 Zob. np. Ibn Qutayba, Ta' wll muśkil al-Qur'án, red. Ahmad Şaqar, Al-Qâhira 1973 lubTa'lab, 
Abü al-'Abbâs Ahmad Yahyá, Qawá'idaś-si‘r, red. Ramadan ‘Abd at-Tawwâb, Al-Qâhira 1995.

11 ibn al-Mu‘tazz, op. cit, s. 58.
12 ibn Tabâ|ibâ al-‘Alawl’, ‘lyâr as-si'r, red. ‘Abbâs ‘Abd as-Sâtir, Bayrüt 1982.

Ibn al-Mu‘tazz wyliczył osiemnaście różnych figur stylistyczno-retorycznych. 
Dla każdej podał krótką definicję i sporą liczbę przykładów jej zastosowania zarówno 
w dawnej jak i współczesnej mu twórczości poetyckiej. Pięć z nich wyróżnił specjalnie, 
poświęcając im osobne rozdziały. Są to: ’isti'âra (metafora), tağnîs (paronomazja), 
mufábaqa (antyteza), radd ’a'ğâz al-kalám ‘alá mâ taqaddama-hâ (prosapodosis) 
oraz al-madhab al-kalâmf. To ostatnie pojęcie bardziej niż ze stylistyką łączy się 
z retoryką. Oznacza ono bowiem wypowiedź skonstruowaną na zasadzie zaprzecza
nia jakiejś tezie wyjściowej przy pomocy racjonalnych, logicznie ze sobą powiąza
nych argumentów. Według Ibn al-Mu‘tazza termin ten po raz pierwszy zastosowany 
został przez Al-Ğâhiıja8, jednak ani w Al-Bayán wa-at-tabyin ani w żadnym innym 
z zachowanych dzieł słynnego encyklopedysty z Basry nie ma o nim wzmianki9.

Pozostałe trzynaście figur, wśród nich m. in. epitet, metonimia i parenteza, 
omówione zostały nieco oszczędniej i potraktowane przez autora tak, jakby stanowiły 
tylko aneks do zasadniczej treści.

Podobnie jak u Al-Ğâhiçja także u autora Al-Badi' nie wyczuwa się żadnych 
obcych wpływów czy to w sferze pojęciowej, czy w sposobie ujęcia tematu. Odnosi 
się też wrażenie, że zastosowana przez Ibn al-Mu‘tazza terminologia nie jest jego 
wymysłem, ale znana musiała być powszechnie w środowisku współczesnych mu 
poetów, badaczy poezji a także ludzi zajmujących się egzegezą Koranu. Znajduje to 
potwierdzenie w lekturze innych pochodzących z tamtego okresu tekstów10 11, a także 
w słowach samego Ibn al-Mu‘tazza, kiedy - wyjaśniając znaczenie terminu al-badi‘ 
- mówi, że jest to nazwa ukuta dla figur poezji, o których wspominają poeci oraz kry
tycy tych spośród nich, którzy się dopiero uczą kunsztu literackiego11.

Spośród innych działających na przełomie IX i X wieku znawców poetyki 
na uwagę zasługuje zwłaszcza uczony i jednocześnie poeta rodem z Isfahanu, Ibn 
Tabâfibâ al-‘Alawi (zm. 934). Jego ‘lyar aś-si‘ri2 („Standardy poezji”) to połącze
nie studium krytyczno-literackiego oraz vademécum dla początkujących poetów 
i miłośników poezji. Można tam znaleźć wiadomości na temat poezji współczes
nego autorowi tzw. nurtu modernistycznego, omówienie różnych rodzajów porów
nań a także praktyczne rady jak komponować wiersze. Można się też dowiedzieć, 
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jak powinien wiersz się zaczynać a jak kończyć, czym charakteryzuje się panegiryk 
a czym satyra i kiedy mamy do czynienia z plagiatem (ar. sariąa). Sięgając za każ
dym razem zarówno do twórczości dawnej jak i do utworów poetów swojej epoki, 
Ibn Tabáfibá stara się wykazać, jakie kryteria powinien spełniać wiersz, by zasłużyć 
na miano dobrej poezji. Zastanawia się też, gdzie przebiega granica między natural
nością a sztucznością języka poetyckiego. Przywołuje przykłady utworów o struktu
rze w pełni harmonijnej oraz takich, w których proporcja pomiędzy formą a treścią 
została naruszona. Wierszom metrycznie prawidłowym przeciwstawia utwory o za
kłóconej równowadze iloczasowej.

Jest zatem 'lyáras-si'r swego rodzaju dopełnieniem wykładu stylistyki zawar
tego w Al-Badl‘ autorstwa słynnego jednodniowego kalifa z Bagdadu. Zapewne jed
nak nie był to efekt zamierzony. Według relacji spisanej przez Yáqüta al-Hamawí’ego 
(1179-1229)13 obu poetom nigdy nie było dane się spotkać, choć wiele o sobie słysze
li i bardzo tego pragnęli. Ibn al-Mu‘tazz znał twórczość isfahańskiego poety i nawet 
trzykrotnie go w swoim traktacie o sztuce żywego słowa zacytował14. Ibn Tabáfibá 
natomiast, który nigdy nie opuszczał swoich rodzinnych stron, dopiero w ostatnich 
dniach życia natknął się na kopię zbioru wierszy autora Al-Badi' i poezja ta wywrzeć 
miała na nim wielkie wrażenie.

13 Al-Hamawl, Yâqüt, Mu'gam al-'udaba, red. Ihsân ‘Abbâs, Bayrüt, 1993, s. 2311.
14 Ibn al-Mu*tazz, op. cit., s. 20-21,72.
13 Qud2ma Ibn Ğa'far, Naqdaś-śi'r, red. Kamâl Mustafâ, Al-Q3hira 1979, s. 15.
16 Dokładniej zaś o krytykę poezji.
17 QudSma Ibn öa'far, op. cit., s. 15-16.

Dziełem o znaczeniu przełomowym okazała się „Krytyka poezji” (ar. Naqd as- 
śi‘r) Qudámy Ibn ća‘fara (zm. 958), słynącego z elokwencji a także wyjątkowo roz
ległej wiedzy filozoficznej, logicznej i matematycznej sekretarza na dworach siedmiu 
kolejnych kalifów abbasydzkich. Tym co wyróżnia tę księgę na tle wcześniejszych 
prac z zakresu arabskiej poetyki i krytyki literackiej jest precyzja języka i metodycz- 
ność widoczne już od pierwszych słów.

Qudáma najpierw definiuje czym jest poetyka: Wiedza o poezji dzieli się na 
kilka działów: dział związany z prozodią i miarą, dział związany z nauką o rymie 
i kompozycji, dział związany z językiem i tym co osobliwe, dział związany z treścią 
i intencją, tudzież dział związany z nauką o tym co dobre a co złe15. Zaraz potem 
uściśla, co i dlaczego będzie przedmiotem jego studium. Ma to być mianowicie ostat
ni z wymienionych przez niego działów poetyki, czyli dziedzina stawiająca sobie 
w pierwszym rzędzie za cel nazwanie przyczyn, dla których w jednym wypadku 
poezja określana jest jako dobra, zaś w innym wypadku jako zła. Chodzi więc o kry
tykę literacką w pełnym tego słowa znaczeniu16. Powodem zaś skupienia się na tej 
właśnie problematyce był zdaniem autora brak tego rodzaju opracowań w ówczesnym 
piśmiennictwie arabskim17. Nie wiadomo, czy Qudáma Ibn ća‘far nie miał sposobno
ści zapoznać się z tym co na temat poezji arabskiej pisał mniej więcej ćwierć wieku 
wcześniej Ibn Jabáfibá, czy też treść ‘Iyár aś-śi‘r znał, ale uważał, że dzieło to nie 
mieści się w jego koncepcji krytyki literackiej.
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Po określeniu czym jest poetyka, Qudama podaję niezwykle lapidarną definicję 
poezji, jakiej pized nim nie sformułował żaden arabski uczony: Jest to wypowiedze
nie miarowe i rymowane, zawierające sens'6. Jednak bardziej niż sama definicja, któ
ra zresztą na stałe weszła do arabskiej nauki o wierszu, przyciąga uwagę następujące 
po niej drobiazgowe uściślanie każdego jej słowa: Mówiąc „wypowiedzenie", mamy 
na myśli fundamentalną zasadę mówienia, która w stosunku do poezji jest czymś 
na kształt gatunku. Mówiąc „miarowe", rozróżniamy pomiędzy tym co miarowe nie 
jest, jako że wypowiedzenie może być miarowe i niemiarowe. Mówiąc „ rymowane”, 
czynimy rozróżnienie pomiędzy taką mową miarową, która ma rymy a tym co nie 
ma ani rymów, ani całostek. Mówiąc „zawierające sens”, rozróżniamy między takim 
wypowiedzeniem miarowym i rymowanym, które zawiera jakiś sens, a takim, które 
sensu nie zawiera'9.

18 Qudama Ibn ća*far, op. ciL, s. 17.
19 Ibidem.
20 Dayf, Śawqi, Al-Balaga tafawwur wa-tarty, Al-Qahira 1965, s. 78-102.
21 Retorykę najpierw przetłumaczył Hunayn Ibn Ishaq (809-873), a nieco później rewizji owego 

przekładu dokonał Tabit Ibn Qurra (827-901). Natomiast arabski przekład Poetyki przypisuje się syryj
skiemu nestorianinowi imieniem Matu Ibn Yunus (zm. 940).

22 Husayn, Taha, Min tarty al-adab al-'arabi, t. 2, Bayrut 1975, s. 477-499.

Właśnie ta skrupulatność i nadzwyczaj logiczny porządek w prezentowaniu 
tematyki skłoniły być może niektórych dwudziestowiecznych badaczy do wniosku, 
że Qudama pisał pod dużym wpływem Arystotelesowskiej „Retoryki” i „Poetyki”. 
Takie stanowisko zajął m. in. wybitny egipski historyk literatury arabskiej, Śawqi 
Dayf (191O-2OO3)18 19 20. Jednak choć faktem jest, że przed końcem pierwszej połowy 
X w. tłumaczenie obu tych dzieł greckiego filozofa na arabski zostało ukończone21 
(a więc teoretycznie Qudama mógł się z nimi rzeczywiście zapoznać), to twierdzenia 
o bezpośrednim ich wpływie na kształt Naąd aś-śi‘r wydają się trochę przesadzone. 
Nie należy zapominać, że Qudama Ibn ća‘far zasłynął jako filozof, matematyk i wiel
ki znawca logiki, w tym logiki arystotelesowskiej. Dlatego też ścisły język jakim się 
posługiwał nie powinien dziwić. Rację miał chyba Taha Husayn (1889-1973), jeden 
z największych arabskich humanistów naszych czasów. Uważał on, że autor Naąd 
aś-śi‘r nie czytał „Poetyki” Arystotelesa, albo miał na jej temat tylko pobieżną wiedzę 
na podstawie fragmentarycznych tłumaczeń z syryjskiego22. Z tego być może powodu 
zabrakło na przykład w jego rozważaniach jakiegokolwiek odniesienia do kwestii mi
mesis, czyli twórczego naśladownictwa - tak istotnej w koncepcji Arystotelesa katego
rii. Szczególnie zastanawiające jest ponadto zupełne pominięcie przez niego zagadnie
nia metaforyki. Aczkolwiek przekonanie Tahy Husayna, że Qudama znał gruntownie 
„Retorykę”, a nawet zaadaptował niektóre jej aspekty - zwłaszcza w odniesieniu do 
porównania, przenośni czy antytezy - nie znajdują potwierdzenia w faktach. Na temat 
metafory, jak już wiadomo, w ogóle się na kartach swojej „Krytyki poezji” nie wypo
wiadał. A jego omówienie porównania jest właściwie uboższe od tego, co dużo wcześ
niej pisał na ten temat Ibn Taba(iba. Wyróżnia się ono jedynie zwięzłością definicji, 
ale tę właściwość można przypisać matematyczno-logicznej umysłowości Qudamy, 
niekoniecznie zaś trzeba ją łączyć z oddziaływaniem myśli Arystotelesowej.
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Wyrażany jest często pogląd, że Qudama Ibn Ca* far był również autorem dzie
ła Naqd an-natr („Krytyka prozy”), w którym wpływ retoryki ateńskiego filozofa jest 
zdecydowanie widoczny. Opinia taka jednak - pomimo widocznej zbieżności tytu
łów - została zakwestionowana. Karl Brockelmann wskazywał na ucznia Qudamy 
imieniem Abu ‘Abd Allah Muhammad Ibn Ayyub23. Jaha Husayn, natomiast, po do
głębnej analizie dzieła, doszedł do wniosku, że rnusiał je napisać jakiś inny, nieznany 
uczony o wyraźnie szyickim światopoglądzie24.

23 Zob. The Encyclopedia of Islam (hasło: Qudama), Leiden-London 1960-1978.
24 Husayn, Taha, op. cit, L 2, s. 491.
23 Sam Al-Ğurğânî stosował termin an-na^m, czyli „porządek” lub „system”
26 Al-öurğânl, ‘Abd al-Q3hir, Asrâr al-balâğa, red. Mahmüd Muhammad Śakir, Ğidda 1991,

s. 8.

Mniej więcej sto lat później, w dalekim Tabarystanie pojawił się uczony, który 
retorykę arabską podniósł do rangi spójnej teorii naukowej. Był nim *Abd al-Qahir 
al-ćurgani (zm. 1076). Swoją teorię zawarł na kartach dwóch ksiąg: Dalail al-’i‘gaz 
(„Dowody niezrównaności”) oraz ’Asrar al-balaga („Tajniki retoryki”). Pierwsza, 
w której zajął się głównie składniowymi środkami stylistycznymi, by - jak sam tytuł 
wskazuje - udokumentować niepowtarzalność i cudowność tekstu Koranu, uznana 
została za fundamentalne studium dziedziny arabskiej retoryki nazwanej przez po
tomnych ‘ilm al-ma‘ańi, czyli „nauka o znaczeniach”25. Druga zyskała mu miano 
ojca arabskiej nauki o tropach stylistycznych (ar. ‘ilm al-bayan). Poświęcił ją niemal 
w całości dwom figurom retorycznym, a mianowicie porównaniu i przenośni.

Dla Al-ćurganfego w retoryce liczyła się przede wszystkim strona znacze
niowa. Uważał, że słowa spełniają właściwie swoje zadanie w wypowiedzi tylko 
wtedy, kiedy są nośnikami sensu. Są one - jak się wyraził - „sługami znaczeń”26 *. To 
zaś, jakie znaczenie konotują, zależy od kontekstu oraz od „porządku” (an-natfm), 
czyli struktury gramatycznej, w której skład wchodzą. Stosowanie figur retorycznych 
ma zatem uzasadnienie, o ile służą one wyrażaniu istotnej treści. W przeciwnym 
razie stanowią tylko niepotrzebny balast i sprawiają, że wypowiedź odbierana jest 
jako sztuczna: Żadnego bowiem słów współbrzmienia pożądanym nie uznasz, ani 
też rymowania miłym, póki sam sens tego nie wymaga, do tego nakłania i ku temu 
przywodzi11.

W tym kontekście podjął też ‘Abd al-Qahir zdecydowaną polemikę z tymi, 
którzy poprzez klasyfikowanie metafory na równi z figurami słowno-dżwiękowymi, 
zawężali tym samym jej funkcje do roli krasomówczego ozdobnika. Z tego powodu 
zapewne swoje dzieło o tajnikach sztuki wymowy rozpoczął od nakreślenia zasad 
stosowania paronomazji i rymu wewnętrznego, podkreślając konieczność zachowa
nia harmonii pomiędzy użytymi w tekście językowymi środkami brzmieniowymi 
a warstwą semantyczną28.

Dziedziną arabskiej sztuki krasomówczej, którą Al-ćurganI poddał szczegól
nie wnikliwej i wszechstronnej analizie naukowej była przenośnia. Scharakteryzował 
jej istotę a także, opierając się na kryteriach językowych i logicznych wyodrębnił 

27 Ibidem, s. 11.
28 Ibidem, s. 8-19.
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oraz bogato zilustrował jej odmiany. Lektura zwłaszcza tej części jego dzieła nasuwa 
uzasadnione przypuszczenie, że koncepcje retoryki i poetyki antycznej musiały mu 
być co najmniej nieobce. Rozważania na temat przenośni do złudzenia przypominają 
bowiem Arystotelesowską teorię porównaniową metafory, czego kwintesencją jest 
następujące zdanie autora Asrar al-balaga: Wiedz, że metafora, jak już się przekona
łeś, opiera się zawsze na porównaniu29.

29 Al-tjurgäni, op. cii., s. 55.
30 Ibidem, s. 44.
31 Ibidem, s. 320.
32 Zob. As-Sakkäki, Abü Ya'qüb Yüsuf, Miftäh al-'ulüm, red. Na'im Zurzür, Bayrüt 1987,

Porównanie zdaniem Al-ćurganl’ego leży zawsze u podstaw wyrażenia me
taforycznego i stanowi jego motywację (ar. garad - cel). Kiedy mówimy „Przybył 
lew”, mając na myśli walecznego mężczyznę, wówczas cechy lwa - które w naszym 
mniemaniu kojarzą się z odwagą, siłą, walecznością itp. - przenosimy na człowieka 
po to, by w sposób dobitny, wszechstronny i jednocześnie maksymalnie zwięzły zob
razować jego niezwykłą tężyznę fizyczną i nieustraszoność. Podobnie jest kiedy, my
śląc o kobiecie, mówimy „Zjawiła się gazela” - czynimy tak, by w sposób wyrazisty 
i skondensowany ukazać zalety jej urody, powab, gibkość i grację ruchów, smukłość 
budowy ciała30 31. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, by oba przytoczone wyżej 
zdania zrozumieć dosłownie. O tym, że nasz rozmówca odbierze je dokładnie tak 
jak tego oczekujemy, decyduje kontekst, konsytuacja oraz powszechnie utrwalone 
przekonania i obiegowa wiedza. Jako przykład przytacza Al-ćurgani następujący 
wers nieznanego poety:

31

tarannaha ’ś-śarbu wa- 'gtälat hulüma-humu 
śamsun taraggalu fihim tumma tartahilu

Zatacza się kompanijka, w głowach im miesza 
Słońce, co pośród nich stąpa, to znów odchodzi.

Gdyby nie fakt, że w pierwszym hemistychu mowa o zażywających trunków 
kompanach, a także gdyby nie ogólna wiedza o tym, jak w owych czasach odbywały 
biesiady, trudno byłoby odgadnąć, że pod słowem „słońce” w następnym hemistychu 
kryje się zabawiająca biesiadników śpiewaczka.

Podsumowania i uporządkowania obu opracowanych przez Al-öurgani’ego 
dziedzin retoryki, tj. „nauki o znaczeniach” (‘Um al-ma'änt) i „nauki o tropach” (“ilm 
al-bayäri) dokonał w niespełna dwa wieki później Abü Ya'qüb Yüsuf As-Sakkäki 
(zm. 1229) na kartach Miftäh at-‘uiüm („Klucz nauk”)32. Zawarte tam sądy stały się 
niemal niepodważalną normą dla wielu następnych pokoleń arabskich krytyków li
terackich i twórców. Była to już jednak praca o charakterze czysto kompilacyjnym, 
czymś w rodzaju kompendium. W następnym stuleciu, w księdze pt. At-Talfyi$ fi 
‘ulüm al-balaga („Sumariusz klucza nauk”) streścił ją Al-JJa(ib al-Qazwini (1268- 
1338), opatrując własnymi komentarzami i uzupełnieniami. Dodał też nowy rozdział 

s. 161-432.
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zatytułowany lim al-badi‘33 czyli „nauka o pięknym stylu”, omawiający figury słow- 
no-dźwiękowe, których rola polega na upiększaniu wypowiedzi lub nadawaniu jej 
niepowtarzalnego kształtu, czy to na poziomie brzmienia, czy też na poziomie treści. 

Dzieło Al-Qazwini’ego ugruntowało obowiązujący do dziś podział retoryki, 
a tym samym i stylistyki arabskiej na trzy zasadnicze działy: al-ma‘ani (składniowe 
środki stylistyczne), al-bayan (tropy stylistyczne), al-badi‘ (figury słowno-dźwięko- 
we). Z kolei tropy stylistyczne podzielone zostały w sposób następujący:

33 Al-Qazwlni, Al-JJatíb, At-Tal(fis fi ‘ulüm al-balága, red. ‘Abd ar-Rahmán al-Barqüql, 
Al-Qahira 1932, s. 347-408.

Al-bayan
Tropy stylistyczne

At-tasbih Al-ma¿áz Al-kináya
Porównanie Wyrażenie przenośne Metonimia

Al-’isti‘ára Al-ma¿áz al-mursal
Metafora Synekdochą
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II. TROPY STYLISTYCZNE (al-bayan)

A. Porównanie (taśbih)

W arabskiej poezji średniowiecza porównanie stanowi podstawowy i najbar
dziej rozpowszechniony trop stylistyczny. W świadomości ówczesnego odbiorcy 
twórczości poetyckiej funkcjonowało przekonanie, że trop ten jest wręcz immanentną 
cechą mowy wiązanej. Co więcej, porównanie stało się swego rodzaju probierzem 
talentu i wyobraźni poetyckiej, na podstawie którego klasyfikowano poetów. O tym 
jak wysoką rangą cieszyło się wśród krytyków, niech świadczą słowa Ibn Raśiąa al- 
Qayrawanfego (995-1064): Największą trudnością, jaką musi poeta przezwyciężyć 
jest porównanie, które wymaga bystrości umysłu i przenikliwości spojrzenia*. Za mi
strzów porównania uchodzili: Imru’ al-Qays (zm. ok. 500), Du ar-Rumma (zm. ok. 
735), Ibn al-Mu‘tazz (861-908) a także Ibn ar-Rumi (836-896).

Qudama ibn óa‘far uważał nawet, że porównanie może samo w sobie być ce
lem wypowiedzi poetyckiej - podobnie jak panegiryk, satyra, miłosna inwokacja, 
elegia albo opis1 2. Z drugiej strony jednak uczony ten, jak i wielu innych przed nim, 
nie potrafił precyzyjnie określić czym właściwie ono jest. Jego wywód sprowadza się 
do stwierdzenia, że porównanie możliwe jest wtedy, gdy dwie rzeczy mają pewne 
cechy wspólne, choć pod wszelkimi innymi względami różnią się od siebie3. Sporo 
miejsca porównaniu poświęca Ibn Tabafiba al-‘Alawi (933), ale i on unika formuło
wania definicji. Wyodrębnia za to i omawia, w oparciu o przykłady wzięte z żywej 
poezji, szereg odmian tej figury stylistycznej w zależności od podstawy podobień
stwa, którą według niego może być wygląd, sposób poruszania się, kolor, głos, cecha 
charakteru, etc.4

1 Ibn Ra£iq, op. cit, 1.1, s. 285.
2 Qudama Ibn ća‘far, op. cit., s. 58.
3 Ibidem, s. 109.
4 Ibn Tabafiba al-*Alawi, op. cit., s. 23-36.
3 Ibn Ra£iq, op. ciL, L 1, s. 286.

Pierwszą pełniejszą definicję porównania znajdujemy u Ibn Raśiqa. Na kartach 
swojej księgi Al-‘Umda piszę on: Porównanie jest opisaniem rzeczy z pomocą czegoś, 
co jest jej bliskie lub do niej podobne pod jednym względem, bądź też pod wieloma 
względami, acz nie pod każdym względem. Jeśliby bowiem z ową rzeczą we wszystkim 
się zgadzało, byłoby nią5. Stosowanie porównań ma jego zdaniem przybliżyć i objaś
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nić słuchaczowi opisywany przedmiot lub zjawisko. Podobnie jak jego poprzednicy 
na niwie studiów nad arabską poezją, zwraca uwagę, że trop ten jest konstrukcją dwu
członową składającą się z obiektu porównywanego oraz przedmiotu lub zjawiska, do 
którego porównanie się odnosi, a oba człony są przeważnie spięte sygnalizującym po
dobieństwo wyrazem lub wyrażeniem typu ka (jak), ka- 'anna (jak gdyby), ka-má (tak 
jak), milla (podobnie jak) itp., który pełni rolę formalnego wyznacznika konstrukcji 
porównaniowej (’adat at-tasbih)6.

6 Ibidem, s. 290-292.
7 As-Sakkâkî, op. cii., s. 355.
8 U As-Sakkâkî’ego zamiast ’add jest katima (dost, słowo) - zob. As-Sakkaki, op. cit., s. 355.
9 W tłumaczeniu dosłownym: „Zayd jest jak lew pod względem waleczności”.
10 As-Sakkâkî w znaczeniu wartości posługuje się słowem quwwa, co dosłownie oznacza siłę lub 

moc (zob. ibidem, s. 355).

Ostatecznie arabska teoria i sztuka wymowy wyróżniła cztery składniki porów
nania7 8:

- al-muśabbah - człon porównywany (comparandum),
- al-musabbah bi-hi - obiekt, do którego się porównuje (comparans),
- wağh at-tasblh - podstawa porównania (tertium comparationis)
- ’adat at-taśbih* - formalny wyznacznik porównania
Nie muszą one występować jednocześnie. As-Sakkaki wymienia osiem możli

wych kombinacji, posługując się następującymi przykładami:
a) obecne są wszystkie cztery składniki, np.: Zayd“" ka-’asad' fi-'s-sağâ’a 

- (Zayd jest waleczny jak lew)9, gdzie Zayd i ’asad (lew) to dwa człony porównania, 
ka (jak) - to jego wyznacznik formalny, natomiast podstawą porównania jest saga'a 
(waleczność);

b) pominięty jest człon porównywany, np.: Ka-'l-’asad' fi-’s-sağâ’a (Jak lew 
waleczny), ponieważ wskazuje na niego kontekst;

c) pominięty jest wyznacznik porównania, np.: Zayd'" ’asad“" fi-'s-sağâ’a 
(Zayd to lew waleczny);

d) pominięty jest zarówno wyznacznik formalny jak i człon porównywany, np.: 
’ Asad“" fi-' s-sağâ’a (Lew waleczny). Ich brak rekompensowany jest przez kontekst;

e) pominięta jest podstawa porównania, np.: Zayd"" ka-’l-’asad ( Zayd jest jak 
lew);

f) pominięty jest zarówno człon porównywany jak i podstawa porównania, np.: 
Ka-'l-’asad (Jak lew), gdy kontekst zapewnia właściwe zrozumienie;

g) pominięty jest zarówno wskaźnik formalny jak i podstawa porównania, np.: 
Zayd“" 'asad (Zayd to lew);

h) użyty jest tylko człon, do którego porównanie się odnosi, np.: 'Asad (Lew), 
zaś reszty dopełnia kontekst.

Warto zauważyć, że przyjęta przez As-Sakkakl’ego kolejność wyliczanych kom
binacji nie jest przypadkowa. W założeniu autora odzwierciedla ona gradację wartości 
stylistycznej prezentowanych fraz10, począwszy od układów o najmniejszym ładunku 
ekspresji i jednocześnie najbardziej rozbudowanej formie (pkt. a i b) po najbardziej 
nacechowane stylistycznie i zarazem językowo najmocniej zredukowane (pkt. g i h).
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Każdy z czterech wyżej wymienionych składników otwierał drogę do dalszych 
szczegółowych podziałów i uściśleń formalnych, których apogeum stanowią wspo
mniane już dzieła As-Sakkakl’ego i Al-Qazwim’ego.

Tym co porównaniu nadaje charakterystyczną i łatwo rozpoznawalną postać 
jest jego wyróżnik formalny w postaci jednego z wyrazów typu ka, mitla lub ich po
chodnych i synonimów wskazujących na podobieństwo, np.:

IjJÍ»

jJL JeLUJI Ojsll |UJ UÍ

ÍJjÁJ 

iijSj 

íji¿ *X)UI ¿Íí

¿^1 jl

I4J »Ul óU>

li-tfawlata 'aflálun bi-burqati Tahmadi 
talühu ka-báqi ’l-wasmi fi fáhiri ’l-yadi 

wuqüfan bi-há $ahb-i ‘alayya mafiyya-hum 
yaqülúna lá tahlik ’asan wa-tagalladi 

ka’anna hudüga ’l-málikiyyati gudwatan 
balaya safinin bi-’n-nawáfifi min Dadi 

’adawliyyatun ’aw min saflni ’bni Yáminin 
yajjüru bi-há 'l-malláhu fawran wa-yahtadi 

yasuqqu habába ’l-má 'i hayzúmu-há bi-há 
kamá qasama ’t-turba ’l-mufáyilu bi- ’l-yadi 

Ślady Chauli namiotu na żwirach Tahmadu 
widnieją jak na dłoni poblakły tatuaż. 

Druhowie moi cugle wierzchowcom ściągnąwszy, 
rzekli: Zgryzot sercu oszczędź i ducha nabierz! 

Juczne dromadery Malikitów o brzasku 
są jak zwaliste okręty w korycie Dadu. 

Adawlijskie to czy Bin Jamina okręty - 
żeglarze to gubią kurs, to znów nań wracają.

Dzioby ich odmęty spienione rozpruwają 
jak dłoń w fajal grającego, co piasek dzieli.

W tych kilku wersach występują trzy porównania. Każde z nich sygnalizo
wane jest wskaźnikiem formalnym, jakim jest kolejno: przyimek ka oraz spójniki 
ka-’anna (otwierający zdanie nominalne) i kama (otwierający zdanie werbalne)11 12. 
Ten typ porównania retoryka arabska określa terminem taśbih mursal13.

11 Tarafa Ibn al-‘Abd, op. cit., s. 19-20.
12 Według arabskiej gramatyki kami to złożenie: przyimek ka + partykuła md interpretowana 

jako ekwiwalent rzeczownika odsłownego (tzw. ma mafdariyya) lub zaimka względnego (md mawfula).
13 Zob. Al-Qazwini, op. cit, s. 288.

87



Wskaźnik formalny nie jest jednak niezbędnym elementem tej figury stylistycz
nej. Bardzo często bywa pomijany, co widać w następujących przykładach: 

5JSL yliJI

CS ¿L, JAUIJ .¿>UJI jfj

bal hal Sagat-ka 'tf-tfu‘nu bakiratan 
ka ’anna-hunna ’n-nafrlu min Malham 

an-naśru miskun wa- ’l-wugiihu dana- 
niru wa-’afraju ’l-banani 'anam.

Nie żal ci to widoku panien na wielbłądach, 
co jak daktylowe palmy w gajach Malhamu? 

Ich aromat to piżmo, ich lica - denary, 
a koniuszki ich palców - to kwiecie jemioły.

W wersie pierwszym obie części frazy porównaniowej sprzężone są za pomocą 
spójnika ka- ’anna ale już w następnym wersie takiego wskaźnika brak. Człony porów
nań zestawione zostały na zasadzie całkowitej odpowiedniości. Woń nie jest podobna 
do zapachu piżma - ona jest niemal samym piżmem. Taka sama relacja zachodzi po
między licami a denarami oraz koniuszkami palców a kwieciem jemioły. Tego rodzaju 
zabieg stylistyczny znacznie mocniej uwydatnia cechę opisywanego zjawiska jak np. 
wypadku intensywność aromatu pachnideł piżmowych rozsyłanego przez kobiety.

Podobny układ porównań zastosowany został w następującym fragmencie ka
sydy Imru’ al-Qaysa, choć z pewną, dość wyraźną różnicą:

U Jb-

jljbj j o Jaj

natfartu ’ilay-ha wa-’n-nugumu ka’anna-ha 
mayablhu ruhbanin tusabbu li-ąuffali 

samawtu ’ilay-ha ba'dama nama ’ahlu-ha 
sumuwwa hababi ’l-ma ’i halan ‘aid hali

Spojrzałem na nią, a gwiazdy niby 
lampy mnichów tym co z drogi świecące.

Gdy dom jej już posnął, sunąłem ku niej 
jak sunące rzędem na wodzie bańki.

I tu porównanie w pierwszym wersie (gwiazd do lamp zapalanych przez mni
chów, by oświetlić drogę powracającym karawanom) sygnalizowane jest obecnoś
cią spójnika ka- ’anna. Tym razem jednak brak formalnego wskaźnika porównania 
w wersie drugim został zrekompensowany strukturą składniową dającą analogiczny * * 

14 MuraqqiS al-'Akbar [w:] A<J-QabbI, Al-Mufa<J<Jal, op. cit., s. 238.
19 Imru’ al-Qays, op. cit., s. 141.
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efekt w warstwie semantycznej. Chodzi o tzw. maful mu[laq czyli odmianę dopełnie
nia, które jest rzeczownikiem odsłownym zbudowanym w oparciu o temat czasow
nika pełniącego w tym samym zdaniu funkcję orzeczenia. Rola takiego dopełnienia 
polega na uzupełnieniu lub wzmocnieniu treści czasownika. W powyższym przykła
dzie jest to samawtu (...) sumuwwa z następującą przydawką dopełniaczową hababi. 
W tłumaczeniu dosłownym daje to: „sunąłem (...) sunięciem baniek na wodzie”, czy
li „sunąłem (...) jak bańki na wodzie”.

Czasami, gdy brak formalnego wyznacznika, dopiero interpretacja semantycz
na pozwala dostrzec porównanie:

Jji ¿JLil lip 
jjJai JI jlj

fa-’ida ’aąbalat taąulu ’ikamun 
muśrifatun fawqa 'l- ’ikdmi ’ikamu 

wa- ’¡da 'a ‘radat taąulu qu$urun 
min Samahiga fawqa-ha ’d(amu 

wa-'i(id md fagi'ta-ha bafna gaybin 
ąulta nafrlun qad hana min-ha ęiramu

A kiedy podchodzą, rzekłbyś: kopce, 
górujące nad kopcami kopce.

Kiedy się rozproszą, rzekłbyś: gmachy 
na Samahidża twierdzach kamiennych.

Gdy je w ustroniu najdziesz znienacka, 
rzekłbyś: palmy w czas zbioru daktyli.

W powyższym cytacie wszystkie wersy są zdaniami czasowo-warunkowymi 
o identycznej budowie syntaktycznej i anaforycznym wręcz szyku. Jednak rzeczy
wista wymowa tych zdań wykracza poza implikację składniową. Wyraz „rzekłbyś” 
(a w oryginale arabskim właściwie: „powiesz”), otwierający następnik zdania cza- 
sowo-warunkowego, należy odczytać: „wydają się jak” lub np. „podobne są do”. 
Konstrukcja porównaniowa pozbawiona wskaźnika formalnego określana jest mia
nem tasbih mu’akkad16 i7 18 (dosł. „porównanie potwierdzone”).

16 Abu Du w ad al-Iyadi [w:] Al-A$ma‘i, op. cit., s. 188.
17 Al-Qazwlni, op. cit., s. 286-287.
18 Imru’ al-Qays, op. cit, s. 42.

Podobna arbitralność ma zastosowanie także do podstawy porównania. 
Przykładem bezpośredniego wskazania cechy wspólnej zestawionych rzeczy może 
być następujący wers z kasydy Imru’ al-Qaysa:

J j s ® f

18' 



Muhafhafatun bayęld'u gayru mufadatin 
tara’ibu-ha ma$qulatun ka-’s-sagangali

Wysmukła, o cerze bieluchnej, brzuchu płaskim, 
a piersi jej niczym zwierciadło wybłyszczone.

By podkreślić gładkość i lśnienie skóry na piersi kobiecej, użyczył jej poeta bla
sku zwierciadła, przy czym cecha ta wymieniona została wprost poprzez słowo „wy
błyszczone”. Porównanie takie nosi nazwę taśblh mufaffal czyli wyszczególnione19

” Al-Qazwlnl, op. cii., s. 277.
20 Ibidem, s. 274-275.

Bardzo częstym zabiegiem stylistycznym jest pomijanie tertium comparationis. 
Wynika to, szczególnie w języku poezji, z dążenia do kondensacji treści wypowiedzi 
oraz unikania niepotrzebnej dosłowności. Odnalezienie wspólnych cech porówny
wanych obiektów, warunkujące właściwe zrozumienie tego tropu, staje się zadaniem 
czytelnika lub słuchacza. Figura ta nosi w arabskiej retoryce nazwę taśbih mugmal20 
(dosł. porównanie uogólnione). Jako ilustracja może służyć przytoczony wyżej frag
ment kasydy Tarafy, w którym w trzech porównaniach zestawione zostały kolejno 
ślady obozowiska i wyblakły tatuaż, objuczone wielbłądy i łodzie oraz prujące fale 
okręty i gra w fayal. W pierwszym przypadku cechą wspólną nakreślonych obrazów 
jest zacieranie się konturów, brak wyrazistości. Z upływem czasu tatuaż na skórze be- 
duińskiej kobiety stopniowo zaciera się, ginie w załamaniach zmarszczek, przybiera 
kształt poszarpanych kresek i rozmytych kropek. To samo dzieje się z opuszczonym 
koczowiskiem - pustynny pył nieubłaganie zawiewa ślady bytowania, tu i ówdzie 
widać jeszcze tylko rozrzucone w bezładzie, nikomu już niepotrzebne przedmioty 
i zwierzęce odchody.

Z kolei - dość typowe dla staroarabskiej poezji - porównanie kroczących wy
schniętym korytem okresowej rzeki objuczonych wielbłądów do okrętów zasadza się 
na wspólnym dla obu tych zjawisk efekcie płynności ruchu i rozkołysania a jedno
cześnie zagubienia w bezkresie przestrzeni. Posłużenie się obrazem okrętów nadaje 
ponadto karawanie wielbłądów walor majestatyczności i potęgi.

Następne porównanie stanowi rozwinięcie tego tropu i jednocześnie jest 
w nim niejako zanurzone, ponieważ odnosi się do elementu, na którym oparta zosta
ła poprzednia figura. Tym razem poeta sięga po motyw popularnej prawdopodobnie 
w owych czasach gry w fayal. Polegała ona na tym, że drobny przedmiot zakopywa
no w piasku, po czym jeden z grających tnącym ruchem dłoni rozdzielał piasek na 
dwie części, pytając po której stronie znajduje się ukryty przedmiot Z tym rozcinają
cym ruchem dłoni skojarzone zostało wyobrażenie płynącego okrętu, którego dziób 
rozpruwa taflę wody, dzieląc ją jakby na dwie połowy.

Przykładem na to, że pełne rozpoznanie wspólnych związków znaczeniowych 
pomiędzy zestawionym obiektami nie zawsze bywa tak proste, jest cytat z wiersza 
Murraąiśa. Zawarte w nim porównanie beduińskiej kobiety do palmy daktylowej dla 
podkreślenia smukłości jej sylwetki jest w poezji arabskiej dość często spotykane 
i można by je uznać za mało oryginalne. Kluczem do trafnego odczytania tej figury 
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jest nazwa leżącej w środku półwyspu Arabskiego wioski Malham, której gaje słynęły 
z obfitości palm wyjątkowo dorodnych21.

21 Świadczy o tym choćby fakt, że wioskę tę wspomina arabski geograf i podróżnik z przełomu 
XII i XIII w., Yâqüt al-Hamawi, podkreślając, że rośnie tam wiele palm daktylowych. (Zob. Al-Hamawl, 
Yâqüt, Mu'ğam al-buldân, L 6, Bayrüt 1977, s. 401).

22 Al-Qazwinî, op. ciL, s. 285-286.
23 Al-Ğurğânî, op. cit., s. 90-94.
24 Al-Mutanabbı, op. cit, s. 127.

W porównaniach występujących w kolejnym wersie tego samego cytatu brak 
zarówno wskaźnika formalnego jak i bezpośredniego wyrażonych cech wspólnych 
zestawionych obiektów. W terminologii arabskiej retoryki układ taki nosi nazwę 
tasbih baliğ czyli porównanie elokwentne22. Zestawienie piżma i pojęcia aromatu jest 
tutaj bardzo czytelne, o całkowicie jednoznacznym związku semantycznym i jego 
zrozumienie nie nastręcza żadnych trudności. Natomiast porównanie twarzy kobiet 
do denarów opiera się na bardziej abstrakcyjnej podstawie. Nie chodzi tylko o krą- 
głość, która od dawien dawna była atrybutem piękności twarzy Arabki; złoty denar 
lśni w słońcu - twarze panien natomiast błyszczą urodą.

Jeszcze bardziej zawiła relacja znaczeniowa zachodzi w zestawieniu koniusz
ków palców z kwiatem jemioły. Żeby ją zrozumieć, trzeba wiedzieć, że arabskie “anam 
oznacza specjalną, spotykaną na arabskim Wschodzie odmianę jemioły (najprawdo
podobniej loranthus acacia), charakteryzującą się drobnymi intensywnie czerwony
mi kwiatami. Kobiety beduińskie zaś od niepamiętnych czasów używały henny do 
barwienia włosów, dłoni i stóp - stąd czerwień koniuszków ich palców.

Al-Ğurğânî wyróżniał dwa główne typy porównań. Pierwsze to takie, w któ
rych wspólne podobieństwo jest jasne i nie budzące wątpliwości, jak porównanie po
liczków do róż ze względu na ich czerwień albo gwiazdozbioru Plejad o brzasku 
do lśniącej kiści winogron. W porównaniach drugiego typu natomiast dostrzeżenie 
wspólnych więzi znaczeniowych wymaga chwili zastanowienia, jak w użytym dla 
podkreślenia oczywistości powiedzeniu: „Jest to argument jak Słońce na niebie”, 
a niekiedy nawet głębszej refleksji i szerszych horyzontów intelektualnych, jak po
równanie czegoś bezkresnego do błędnego koła 23 24. Ale zdarzają się też porównania 
bardziej zakamuflowane które wydobyć może tylko wnikliwa analiza treści wypo
wiedzi, jak np. w tym wersie pochodzącym z panegiryku Al-Mutanabbi’ego:

lam talqa hâdâ ’l-wağha samsu nahâri-nâ
’illâ bi-wağhin laysa fl-hi haya ’u

Słońce dni naszych przed tym obliczem nie stanie, 
chyba że z twarzą co wstydem nie grzeszy.

Wielkość i majestat adresata tych słów ukazane zostały nie prozaicznym, bez
pośrednim przyrównaniem do Słońca, ale poprzez swoistą deklasację władcy firma
mentu. Blask jakim poeta obdarza oblicze bohatera swego panegiryku bije tak mocno, 
że Słońce musiałoby nie mieć za grosz wstydu, by odważyć się nań spojrzeć.
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Takiej odmianie arabska retoryka nadała nazwę taśbih ba'id15, czyli porów
nanie odległe. Nie ulega wątpliwości, że odznacza się dużą obrazowością. Jednak 
za rzeczywiste porównanie obrazotwórcze (ar. taśbih at-tamtil) uważa się takie, 
w którym tertium comparationis nie jest tylko zbiorem konkretnych cech wspólnych 
zestawianych obiektów lecz plastycznym, żywym obrazem, jak np. w jednym z wier
szy Al-Mutanabbi*ego skomponowanym na cześć jego hamdanidzkiego protektora, 
księcia Sayf ad-Dawla:

25 Al-Qazwini, op. cit., s. 285-286. Niekiedy bywa nazywane też taśbih dimnt czyli „porówna
nie ukryte”.

26 Al-Mutanabbi, op. cit., s. 397.
27 Imru’ al-Qays, op. cit., s. 46.

¿»liiJI Li
26 • •

yahuzzu ’l-gayśu hawla-ka ganibay-hi 
kama nafadat ganahay-ha ’l-‘uqabu

Armia wokół ciebie flankami trzęsie 
niczym orzeł, co skrzydłami trzepocze.

Pochód podzielonej na dwa skrzydła armii dowodzonej przez Sayf ad-Dawla 
porównał Al-Mutanabbi do uderzeń skrzydeł orła. To co na poziomie semantyki spina 
oba człony tego tropu jest zatem pełną dynamiki projekcją skojarzeń, które w umy
słach odbiorców łączą się w jedną, choć za każdym razem nieco odmienną scenerię.

Poeci okresu przedmuzułmańskiego jak również większość tych, którym przy
szło żyć i tworzyć w ciągu pierwszego wieku islamu poruszali się w kręgu poetyki 
pustyni. Posługiwali się pojęciami charakterystycznymi dla beduińskiej rzeczywi
stości, z lubością sięgali po obrazy i tematy z surowej pustynnej przyrody, dba
li o czystość i ciągłość odziedziczonego po przodkach języka literackiego wyrazu. 
W miarę jak środek ciężkości muzułmańskiego imperium oddalał się od Półwyspu 
Arabskiego zmianie ulegały standardy życia, gusty i upodobania, wrażliwość ar
tystyczna, sposób postrzegania świata. To wszystko miało niewątpliwy wpływ na 
ówczesną twórczość poetycką. Dla nowej fali, tzw. „modernistów" okresu od dru
giej połowy ósmego do końca dziewiątego wieku, tradycyjna stylistyka była ana
chroniczna, przyciężka i nierzadko niezrozumiała. Niektóre porównania z utworów 
dawnych mistrzów mogły w dobie „modernizmu” wywoływać wręcz niesmak, jak 
np. w tym wersie pochodzącym z kasydy Imru’ al-Qaysa, kiedy opiewa urodę swej 
ukochanej:

27JLLJ jl ¿¿jUl & ¿¿i jhiJj

wa-ta ‘fu bi-rafain gayri satnin ka 'anna-hu
’asari‘u fabyin ’aw masawiku ’isłidli

Palcami dotyka gładkimi, kształtnymi niby 
ślimaczki w Żabi lubo tamaryszku pędy. 25 26 27
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Poeta modernistyczny w podobnym opisie rąk kobiecych odwołałby się do 
zgoła innych wyobrażeń, jak np. w następującym fragmencie przypisywanym Ibn 
al-Mu‘tazzowi:

- i

’aśarna ‘ald f^awfin bi-’ag$anifidęlatin 
muąawwamatin ’atmaru-hunna ‘aqiqu

W trwogi geście jakoby gałązki srebrne 
w górę uniosły, których owocem agat.

O tym jak ważną rolę w średniowiecznej stychice arabskiej odgrywało porów
nanie i z jaką częstotliwością stosowane było przez ówczesnych poetów świadczy ten 
oto fragment wiersza Imru’ al-Qaysa:

' # * * fi

' 'fi ' fi '
lALl a3J .jAf-jJlS”” <d

JLlł ._a_IaIAjjJu óii

■ -j ^a>L**3* '- jaj jbil a)

¿5 4jL£*j 4jL_P ¿)O j

iii?
' ' fi ' '

'O' fi i * J * f ■* * -fi * X
i—aUu CjjX jJ( Jj JA J^¿J AaIoA

t,

la-hu ’ay[âla (iabyin wa-sâqâ na'âmatin 
wa-şahwatu ‘ayrin qâ’imin fawqa marqabi 

wa-yafr(ü “alâ şummin şilâbin ka ’anna-hâ 
hiğâratu ğaylin warisatun bi-fuhlabi 

la-hu kafalun ka-’d-di‘şi labbada-hu ’n-nadâ 
’ilâ hârikin mitli ’l-ğabifi ’l-muda ’ ’abi 

wa-‘aynun ka-mir’âti ’ş-şanna‘i tudiru-hâ 
li-mahğiri-hâ mina ’n-naşifi ’l-munaqqabi 

la-hu ’udunâni ta'rifu ’l-‘itqafi-himâ 
ka-sâmi‘atay mad'ûratin wasfa rabrabi 

wa-mustafliku ’d-difrâ ka ’anna ‘inâna-hu 
wa-matnâta-hu fi ra 'si ğid'in musaddabi 

wa-’ashamu rayyânu ’l-‘asibi ka’anna-hu 
‘atâkılu qinwin min Sumayhati murfibi * *

28 Ibn RaSiq, op. cit., t. 1, s. 300. W dywanie Ibn al-Mu‘tazza takiego wersu nie ma.
29 Imru’ al-Qays, op. cit., s. 67-68.
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’i(ia ma gara śa 'wayni wa- ’btalla ‘itfu-hu 
taqulu hazizu ’r-rihi marrat bi-’a[’abi

Boki ma gazeli, kończyny strusia, 
grzbiet onagra, co na czatach wystawa.

Kopytami stąpa twardymi niczym 
porostem pożółkły w ruczaju kamień.

Zad jej jak wydma rosą utwardzona, 
po sam kłąb niczym siedzisko niewieście.

Oko jak lustro w rękach wprawnej dziewki, 
co je zwraca w woalu wąski prześwit.

Uszy, co ducha wolność w lot w nich poznasz, 
jak słuchy spłoszonej w stadzie oślicy.

Wodze i uzda na krągłej potylicy, jakby 
na czubku palmy przyciętej wczepione.

Sierść kruczoczarna, ogon wybujały 
niczym w Sumajhy gajach kiść daktyli.

Gdy cwał gonitwy bok jej potem zrosi 
rzekłbyś: szum wiatru przemknął po listowiu.

Jak łatwo zauważyć, ten Uczący osiem linijek tekst jest wręcz naszpikowany 
różnego rodzaju porównaniami. Występują one dosłownie w każdym wersie w róż
nych odmianach. Niekiedy, jak w wersie początkowym, więcej niż jednokrotnie. Nie 
bez powodu zaliczano Imru’ al-Qaysa do mistrzów porównań.

B. Przenośnia (magaz)

Ibn Qutayba według relacji Ibn Raśiqa miał się kiedyś wyrazić, że gdyby prze
nośnia była kłamstwem, wówczas całą naszą mowę należałoby uznać za kłamliwą30. 
Mówiąc to miał na myśli powszechność stosowania przenośni w języku arabskim 
- nawet w mowie codziennej.

30 Ibn RaSIq, op. cit, t. 1, s. 266.
31 Al-óurgani, op. cit., s. 350-365.
32 Ibidem, s. 395.

‘Abd al-Qahir al-ćurgani uważał, że wyrażenie przenośne (magaz) należy roz
patrywać w opozycji do wyrażenia prawdziwego (haątąa). Na ten temat przeprowa
dził długi wywód31 sprowadzający się do stwierdzenia, że przenośnią jest każde za
stosowanie słowa lub zdania w znaczeniu innym niż to, które wypływa z jego materii 
językowej. Zasada ta według Al-ćurganl’ego ma charakter uniwersalny i odnosi się 
w takim samym stopniu do języka arabskiego jak i do każdego innego. Podkreśla on, 
że arabski termin magaz oznacza dosłownie przekraczanie czegoś lub wykraczanie 
poza coś, zaś w stosunku do języka - odejście od ustalonych genetycznie reguł32. 
Trawestując jeden z przykładów do jakiego się odwołuje, można jego argumentację 
w sposób praktyczny zilustrować następująco: jeżeU mówimy „mieć głowę do cze
goś” wtedy słowo „głowa” używamy ze znaczeniem „zdolność” a więc wykraczamy
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poza przypisane mu pole semantyczne. I choć w tym akurat wyrażeniu słowa „gło
wa” i „zdolność” dają się stosować wymiennie, nie oznacza to wcale, że „głowa” jest 
synonimem „zdolności”. Nie można bowiem powiedzieć na przykład „mieć głowy 
muzyczne” w znaczeniu ,,mieć zdolności muzyczne”. W tym świetle przenośnia jest 
odstępstwem od obowiązującej normy językowej, a czynnikiem gwarantującym jej 
właściwe zrozumienie przez odbiorcę jest bliska relacja (mulabasa)33, jaka istnieje 
pomiędzy oryginalnym znaczeniem słowa a jego sensem przenośnym oraz kontekst

33 Al-ćurganT, op. cit., s. 400.
34 Ibidem, s. 366-380.
35 Ibidem, s. 398.
36 Ibidem, s. 30. Użyte w powyższej definicji określenie „pożyczka” nawiązuje do arabskiego 

źródłosłowu definiowanego zjawiska - podkreśla, że utrwalony już w ówczesnej nauce termin 'isti‘ara 
pochodzi od pierwotnego tematu oznaczającego właśnie pożyczanie lub zapożyczanie.

37 Por. definicję Arystotelesowską: Metafora jest to przeniesienie nazwy jednej rzeczy na inna: 
z rodzaju na gatunek, z gatunku na rodzaj, z jednego gatunku na inny, lub też przeniesienie nazwy 
z jakiejś rzeczy na inna na podstawie analogii (zob. Arystoteles, Dzielą wszystkie, L 6: Poetyka, tłum. 
H. Podbielski, Warszawa 2001, s. 610).

Al-óurgani dzieli przenośnię na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza, którą na
zywa przenośnią Językową” (magaz lugawl) czyli figurą słowa, ogranicza się do 
substytucji wyrazowej, a więc użycia konkretnego słowa w znaczeniu odmiennym od 
jego pierwotnej konotacji, jak np. użycie słowa ręka w sensie władzy w wyrażeniu 
„mieć kogo w ręku”. Druga, określana przez niego mianem „intelektualnej” (magaz 
‘aqli) czyli figura myśli, polega na przypisaniu jakiejś rzeczy, osobie lub pojęciu dzia
łania albo mocy sprawczej, których z natury nie ma, a które przynależą do czegoś lub 
kogoś innego. Jako przykład z języka codziennego podaję zdanie: sarra-ni ’l-habar 
(„ucieszyła mnie ta wiadomość”), gdzie de facto mamy do czynienia z personifikacją 
podmiotu abstrakcyjnego poprzez zestawienie go z predykatem przyporządkowanym 
semantycznie podmiotom o charakterze osobowym34.

W rozumieniu autora 'Asrar al-balaga termin magaz (przenośnia) ma kono
tację bardziej ogólną i mieści w sobie zarówno właściwą metaforę ('isti‘ara) jak 
i synekdochę (magaz mursal). Jak piszę: ’inna kuli? ’sti‘ara“n magaz, wa-laysa kuli" 
magaz"" 'sti‘ara, czyli „każda metafora jest przenośnią, ale nie każda przenośnia jest 
metaforą”35.

1. Metafora (’isti‘ard)
Zgodnie z definicją Al-ćurgani’ego metafora w ogólności na tym polega, iż 

słowa mającego w danej sytuacji językowej sens powszechnie znany, któremu podług 
wszelkich świadectw od początku swego utworzenia przypisane było, używa oto poeta 
albo też i nie poeta w sensie odmiennym, przenosząc je jakoby doraźnie, przez co staje 
się ono niczym pożyczka36 37. Podobieństwo do myśli Arystotelesa jest tutaj widoczne 
jak na dłoni - zwłaszcza w odniesieniu do pojęcia “przenoszenia”, które natychmiast 
kojarzy się z greckim metaphord31.

Wpływ ateńskiego mistrza przejawia się jednak u Al-ćurganfego przede 
wszystkim w jego wspomnianej już wyżej porównaniowej teorii metafory. Metaforę 
postrzega on bowiem jako skrócone - bo zredukowane do samego tylko comparatum 
(musabbah bi-hi) - porównanie, w którym dzięki owemu „doraźnemu przeniesie
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niu”, czyli podstawieniu elementu zastępczego w miejsce rzeczywistego obiektu ko
munikatu językowego, podstawa ukrytego w wyrażeniu metaforycznym porównania 
(wagh at-tasbih - tertium comparationis) zyskuje o wiele szerszy zakres znaczenio
wy. “Przybył lew” to pod względem semantycznym coś więcej niż “Przybył mąż 
waleczny jak lew” - to całe spektrum desygnatów, jakie mieszczą się w wyobrażeniu 
lwa, a waleczność jest tylko jednym z nich.

Podobieństwo do porównania rozciąga się na płaszczyznę formalną. Tak jak 
konstrukcja porównaniowa opiera się na dwóch członach konstytutywnych, którymi 
są: obiekt porównywany (muśabbah) i podstawa porównania (muśabbah bi-hi), tak 
i w wyrażeniu przenośnym wyodrębnić można dwa komponenty zasadnicze: nie- 
zwerbalizowany temat prymamy (musta'àr la-hu - dosł. pożyczkobiorca), którego 
rekonstrukcja możliwa jest dzięki kontekstowi, oraz temat sekundamy (musta‘dr 
min-hu - dosł. pożyczający), który w zdaniu zastępuje temat prymamy, użyczając 
mu swoich cech.

Przy takim założeniu, zdaniem Al-óurganfego, nie można uznać za metaforę 
wyrażeń typu Zaydu" ’asad („Zayd to lew”) ani harfa 'r-ragulu sayf" $àrimun ‘alâ 
’l-’a'dâ’ („Mąż ów to miecz ostry na wrogów”), ponieważ nie spełniają one kry
terium formalnego - zarówno człon określany jak i określający zostały w każdym 
z nich nazwane explicite. W tej sytuacji oba wyrażenia kwalifikują się jednoznacznie 
jako porównania, w których Zayd1" i harfa ’r-ragulu są elementami porównywanymi, 
zaś ’asad (lew) i sayf (miecz) stanowią podstawę porównania. Trudno sobie bowiem 
wyobrazić, twierdzi ‘Abd al-Qahir, że w umyśle odbiorcy tych komunikatów języ
kowych powstaną odpowiednio obrazy lwa utożsamianego z Zaydem oraz miecza 
utożsamianego z mężczyzną, skoro oba tematy prymame zostały wcześniej wymie
nione wprost. Można co najwyżej zakładać, że odbiorca przypisze waleczność i gwał
towność lwa Zaydowi, czy też ostrość i okrutność miecza wskazanemu mężczyźnie. 
A jeśli tak, to mamy do czynienia z porównaniami, tyle że bez wskaźników formal
nych w rodzaju ka (jak) lub mirfa (na podobieństwo). Zgodnie z tym, każdą taką 
konstrukcję językową, która da się łatwo przetransformować - bez naruszania jej 
struktury semantycznej - poprzez zastosowanie przyimka porównawczego ka, należy 
traktować jako porównanie38 39.

38 Al-âurgânï, op. cit., s. 320-323.
39 Ibidem, s. 39.

Dla autora powyższej definicji właściwa metafora poetycka to złożona kon
strukcja składniowa, niosąca z sobą pełny ładunek informacyjny (mufida), której 
komponenty należą do odmiennych kategorii (pól) semantycznych. Wyrażenia będą
ce efektem prostej substytucji w ramach znaczeniowo wąskiej kategorii pojęciowej 
też zalicza się do metafor, jednak ich walor artystyczny i ranga w języku literackim 
uważane są za nieporównanie niższe:

39

wa-rfatu hidmin ‘arin nawâsiru-hâ 
tufmitu bi-’l-mà’i tawlaban gadi'â
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W łachmany przyodziana, z gołymi rękoma 
samiutką wodą koi zgłodniałe oślątko

Autor tego wersu zamiast słowa „dzieciątko” lub jego synonimu użył słowa 
„oślątko”, a więc też dziecko, tyle że oślicy. Tego rodzaju przenośnię określa Al- 
ćurgani mianem gayr mufida, co można by przełożyć jako niepełna lub niepełnowar- 
tościowa40. Jako jej absolutne przeciwieństwo podaję przykład z kasydy Labida Ibn 
Abi Rabi‘a:

wa-gadati rihin qad waza'tu wa-qarratin 
’id aębahat bi-yadi ’ś-samali zimdmu-ha

Iluż to odpór dałem mroźnym podmuchom poranków, 
których wodze wicher północny wziął w dłonie?

Wichrowi przydał poeta ludzkie dłonie, poranek natomiast wyposażył w atry
but końskiej uprzęży. W wyobraźni słuchacza rodzi to obraz jeźdźca dosiadającego 
wierzchowca. Ów jeździec to wicher północny, zaś wierzchowiec to poranek. Jak 
zauważa autor Asrar al-balaga, zastosowane w powyższym wersie wyrażenie prze
nośne nie opiera się na zwykłym mechanizmie podmiany jednego słowa innym (jak 
to miało miejsce w przytoczonym wcześniej przykładzie z Zaydem i lwem). Dłonie 
nie zastępują wichru, lecz stały się jego przymiotem. Poranek także nie został za
stąpiony przez wodze - przydany mu został tylko ów atrybut uprzęży wierzchow
ca. W obu zatem przypadkach przedmiotom nieożywionym przypisane zostały cechy 
istot żywych; wicher zachowuje się jak człowiek, bo ma dłonie, zaś poranek daje się 
trzymać na wodzy jak koń. Powstała w ten sposób konstrukcja metaforyczna złożo
na właściwie z dwóch wyrażeń przenośnych. Choć *Abd al-Qahir nie ujmuje tego 
wprost - mamy w tym wersie do czynienia i z antropomorfizacją, i z animizacją. 
Odnalezienie zawartego w tego typu metaforze sensu porównaniowego wymaga tutaj 
nieco bardziej skomplikowanej operacji myślowej.

As-Sakkaki wyróżnił dwa podstawowe rodzaje metafory: eksplicytną (muęar- 
rah bi-ha) oraz implicytną (makni ‘an-ha)n. Przenośnia eksplicytną to taka, w której 
zwerbalizowany jest tylko temat sekundamy (musta 'ar min-hu) poprzez jego imienne 
określenie, natomiast implicytną to taka, w której temat prymamy wyartykułowa
ny jest w pełni, natomiast temat pomocniczy pojawia się pośrednio w postaci wyra
żeń zawierających jego atrybuty, np. jego część, cechę czy też właściwy mu stan lub 
czynność, które przypisane są tematowi głównemu. Przykładem pierwszej może być 
następujący wers:

40 Al-ćurgSnl, op. cit, s. 39.
41 Ibidem, s. 45. Zob. też Labld Ibn RabTa, op. cit, s. 176.
42 Odmiany te nazywane są też: la$rihiyya oraz makniyya.
43 Imru’ al-Qays, op. cit, s. 38.
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wa-baydati fridrin la yuramu fyiba ’u-ha 
tamatta‘tu min lahwin bi-ha gayra mu’gali

Z ilomaż to perłami niedostępnych alków 
uciech zażywałem niczym nie naglony.

Wyrażenie „perły niedostępnych alków”44 45 46 oznacza tu piękne kobiety. O tym że 
tak właśnie należy interpretować tę przenośnię utwierdza szerszy kontekst utworu.

44 W oryginale arabskim mowa nie o perłach lecz o jajach (w domyśle - jajach strusich). Jajo 
strusie bowiem symbolizować miało idealną kobietę ze względu na trzy podobieństwa: zdrowie i wol
ność od menstruacji, biel i czystość oraz ukrycie i bezpieczeństwo, (zob. Az-Zawzani, op. cit, s. 12).

45 Abu Qu’ayb al-Hudali [w:] Ad-Qabbi, Al-Mufaddal, op. cit., s. 422.
46 Al-Buhturi, op. cit, t 2, s. 335.

Przykładem metafory implicytnej jest przytoczony wyżej cytat z kasydy Labida 
Ibn Rabfa. Mamy w nim do czynienia w zasadzie z dwoma zwerbalizowanymi te
matami głównymi: są to wicher i poranek. Natomiast odpowiadające im tematy po
mocnicze (sekundame) zostały wyrażone nie wprost Ich identyfikacja możliwa jest 
dzięki obecności czytelnych atrybutów - przypisanie wichrowi dłoni utożsamia jego 
zachowanie z postępowaniem istoty ludzkiej, zaś przydanie porankowi wodzy przy
wodzi na myśl posłusznego woli jeźdźca rumaka. Podobnie jest w wierszu żyjącego 
u zarania ery muzułmańskiej poety Abu Ę)u’ayb al-Hudali:

45 ¿12 } LUM ¿¿¿ji Łjl 13

wa-’i(ia 'l-maniyyatu 'anśabat ’atfara-ha
’alfayta kulla tamimatin la tanfa‘u

A kiedy śmierć nieubłagana szpony swe zatopi, 
Przekonasz się, że nic nie warte wszelkie talizmany.

Śmierć, będąca tutaj tematem głównym, nazwana jest niejako po imieniu. 
Jednocześnie obdarzona została cechami, które w umyśle odbiorcy rodzą obraz 
krwiożerczej bestii rozszarpującej pazurami ciało swej ofiary. Choć tak do końca nie 
można mieć pewności, o jaką bestię chodzi, średniowieczni arabscy teoretycy poezji 
zgodnie wskazują na lwa.

W ramach tych dwóch zasadniczych odmian wyrażeń przenośnych wyodrębnia 
się metaforę realnoznaczniową, której znaczenie mieści się w kategorii pojęć kon
kretnych, poznawalnych za pomocą zmysłów i rozumu (jak np. w cytowanym wyżej 
fragmencie kasydy Imru’ al-Qaysa) oraz metaforę imaginatywną, której znaczenie 
językowe wykracza poza sferę realności uruchamiając mechanizmy wyobraźni i fan
tazji, jak np. w następującym fragmencie panegiryku Al-Buhturi’ego:

Ji jćji J

wa- ’i(id ta ’llaqa fi ’n-nadiyyi kalamu-hu ’l- 
ma$qulu fyilta lisana-hu min 'aęlbi-hi

A gdy mową swą gładką błyśnie na radzie 
zda się, że język jego z miecza Zrodzon.
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Rzeczownik abstrakcyjny „mowa” wyposażył poeta w takie przymioty jak 
„błyskanie” i „gładkość” (dosł. wypolerowanie) kojarzące się z konkretnym przed
miotem np. o właściwościach metalicznych. Dopiero wyraz „miecz” w drugim hemi- 
stychu podsuwa skojarzenie z lśniącym w świetle, gładkim ostrzem. Mowa wychwa
lanej w wierszu osoby błyszczy, ponieważ jest cięta - ostra jak starannie wygładzone 
ostrze miecza.

Ze względu na obecność lub brak kontekstu rozszerzonego w każdym z wymie
nionych wyżej rodzajów przenośni dzieli się na:

a) metaforę czystą (’isti‘âra muğarrada), w której kontekst rozszerzony odnosi 
się w sposób bezpośredni do tematu prymamego, np.:

47?ę ¿r? (_P! S?ójSji
yu’addüna 't-tahiyyata min ba’idin

’ilâ ąamarin mina 7- ’iwani badi

Z daleka honory oddają 
Księżycowi co na tron wschodzi.

Zawartość pierwszego hemistychu stanowi kontekst zasadniczy przenośni, któ
rą jest księżyc, oznaczający adresata panegiryku. Fraza zamykająca wers (mina 7- 
’iwani badi - „co na tron wschodzi”), wiążąca się semantycznie z tematem prymar- 
nym metafory, jest tutaj kontekstem rozszerzonym - dodatkowo zawęża i uściśla pole 
interpretacji metafory;

b) metaforę nominowaną (’isti‘ara muraśśaha), w której kontekst rozszerzony 
odnosi się do tematu sekundamego, np.:

Aj Jjjj Jİ Jk^jl
fi 'l-fyaddi ’in ‘azama ’l-fyallfu rahllâ

mafarun tazidu bi-hi ’l-fyudüdu muhûlâ

Na licu - gdy w drogę druh rusza - 
deszcz, co licom żaru przydaje.

W tym wypadku kontekst podstawowy (fi ’l-haddi - „na licu”) w sposób nie
mal oczywisty wymusza rozumienie słowa „deszcz” jako łzy. Zdanie przydawkowe 
następujące po przenośni pozostaje z nią w ścisłym związku zarówno składniowym 
jak i semantycznym.

c) metaforę absolutną (’isti'âra muflaąa), w której brak kontekstu rozszerzo
nego, np.:

mâ tara ni'mata ’s-samâ’i ‘alâ ’l-’ar
di wa-sukra ’r-riyâdi li-l- ’amfâri

47 Al-Buhturi, op. cit., L 1, s. 80.
48 Al-Mutanabbi, op. cit, s. 145.
49 Ibn al-Mu‘tazz, op. cit, s. 232.



Nie ujrzysz dobrodziejstw nieba dla ziemi, 
ani podzięki ogrodów za deszcze.

Wyrażenia: 'ala ’l- ’ardi - „na ziemi” oraz li-l- 'amfari - „za deszcze” pełnią 
w tym wersie rolę kontekstów podstawowych.

Istnieje jeszcze podział w zależności od budowy wyrazu pełniącego funkcję te
matu pomocniczego. Jeśli jest nim rzeczownik z grupy wyrazów o podstawowej for
mie morfologicznej, wówczas metafora nazywana jest oryginalną (,’isti ‘ara ’afliyya), 
jak np. „strzały” w poniższym fragmencie kasydy Imru’ al-Qaysa, oznaczające zalane 
łzami oczy wybranki serca poety:

wa-má d^rafat ‘aynâ-ki ’illâ li-tadribî 
bi-sahmay-ki fi 'a'sâri qalbin muqattali

Twe oczy po to Izy ronią, by ich strzałami 
móc razić udręczonego serca ostatki.

Jeśli natomiast jest to czasownik lub derywat, wówczas figura taka określana 
jest mianem metafory wtórnej Çişti'ára taba'iyya), jak ta’allaqa (błyskać) i 'al-maş- 
qülu (wypolerowany) w cytowanym wcześniej panegiryku Al-Buhturi'ego.

2. Synekdochą (mağâz mursal)
W średniowiecznej arabskiej poetyce opisowej trop ten definiowano jako figu

rę, w której wyraz, dzięki określonemu kontekstowi, przyjmuje znaczenie odmien
ne od pierwotnego, zaś istniejący ścisły związek pomiędzy znaczeniem pierwotnym 
a rzeczywistym nie opiera się jak w metaforze na podobieństwie lecz ma charakter 
zróżnicowany, odwołujący się do stosunków ilościowych, jakościowych, przyczyno
wych i wielu innych. Od metonimii odróżnia synekdochę konieczność występowa
nia kontekstu wykluczającego możliwość dosłownej interpretacji31. Termin mağâz 
mursal nie od razu pojawił się w arabskiej retoryce i krytyce literackiej. Nie ma go 
u Al-Ğurğâni’ego. Mimo że figura ta została przez niego szczegółowo omówiona, nie 
nadał jej specjalnej nazwy. Mówi o niej po prostu jako o „innej odmianie przenośni” 
a pod względem struktury gramatyczno-semantycznej zalicza do grupy tzw. „prze
nośni językowych” (mağâz lugawi).

50 Imru’ al-Qays, op. cit, s. 38.
51 As-Sakkikl, op. cit, s. 414-415; Al-Qazwinî, op. cit., s. 295-299.
32 Al-Mutanabbî, op. cit, s. 5.

W zależności od rodzaju stosunku między pierwotnym sensem zastosowanego 
słowa a jego faktycznym desygnatem wyróżnia się następujące odmiany tej figury:

a) przyczyna zamiast skutku, np.:

s2 IaojLćJ lei ¿LU oUI ąj
la-hu 'ayâdin ' ilay-ya sâbiqatun

'a'uddu min-hâ wa-lâ ’u‘addidu-hâ * 32
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Jego ręce hojnie ku mnie wyciągnięte, 
czerpię z ich daru nieprzeliczonego

Ręce szafujące dobrami są tutaj ucieleśnieniem szczodrości. To poprzez nie 
hojność się urzeczywistnia. Są więc niejako bezpośrednią jej przyczyną.

b) skutek zamiast przyczyny, np.:

53 (Ą)!

Śaribtu ’l-’itma hattä dalia ‘aql-i 
kadälika ’ l-’itmu yadhabu bi-Tuqüli

Piłem grzech aż rozum zbłądził, 
takoż grzech właśnie rozum odbiera.

Grzech to oczywiście wino. Zamiast nazwać rzecz wprost po imieniu, poeta 
ucieka się do skrótu myślowego używając jako dopełnienia czasownika „piłem” wy
razu abstrakcyjnego „grzech” oznaczającego w rzeczywistości konsekwencję jaką po
ciąga za sobą picie wina.

c) nazwanie czegoś mianem rzeczy doń przylegającej, np.:

54f>L Lä)I Jlt ¿U p*yi
fa-śakaktu bi-’r-rumhi ’l-’a$ammi tiydba-hu 

laysa ’l-karimu ‘alä ’l-qanä bi-muharrami

Włócznią litą rozdarłem szatę jego, 
wszak i majestatu lanca się ima.

Ostrze włóczni przeszywa w konsekwencji ciało. I właśnie w tym znaczeniu 
użyte zostało tutaj słowo „szata”.

d) część zamiast całości, np.:

J5 »LUI J-J j ■ hall Jw

yagsilu ’l-qa{ru rahla-hä lä ’ubali
’an tabulla ’s-samä’u ‘adban husämä

Kropla kulbakę obmywa - nic to, 
że niebo ostrze miecza zrasza.

Chodzi, jak łatwo się domyślić, o kroplę deszczu, a więc o deszcz w ogóle, 
w czym upewnia - także przenośny - sens drugiego półwersu.

e) materiał zamiast wykonanego zeń przedmiotu, np.:

53 Autor nieznany, zob. Hindäwi, Ahmad ‘Abd al-óaffar Hilal, Al-Magäz al-mursal fi lisän 
al-’Arah li-lbn Mantfür. Diräsa balägiyya tahllliyya, Tan(ä 1994. Zob. też Ibn Man^ür, Lisän al-'Arab 
t. 1-3, red. Yusuf ljayyät, Bayrüt [b.d.w.J, (hasło: ‘itm).

54 ‘Antara Ibn Śaddad, op. cit., s. 26.
55 ‘Umar Ibn Abi Rabi'a, op. cit., s. 370.
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la-yastalabanna ’afrasan wa-bayfan
wa-’asra fi 'l-hadidi muąarranina

Łupem klacze padną i białogłowy,
i jasyr, co żelazem jest spętany.

Żelazo, jak nietrudno się domyślić, oznacza w tym wersie okowy i łańcuchy, 
w jakie zakuwano jeńców.

f) liczby pojedynczej zamiast mnogiej, np.:

.^1^*1 .>* aI i aJCj il*. a

fa-'d-dayfu wa-’l-garu 'l-ganlbu ka-'anna-ma 
habafa tabalata muhfiban 'ahdamu-ha

Zaś gość i sąsiad daleki jakoby 
do Tabali zawitał dolin urodzajnych.

fa-band la-na baytan rafi‘an samku-hu 
fa-samd ’ilay-hi kahlu-ha wa-guldmu-ha

Więc gmach nam zgotował strzelisty, 
A wszedł doń i starzec i młodzik.

g) liczby określonej zamiast nieokreślonej, np.:
591*^ Ir*

wa-qala sa-’aqdi hagat-i tumma ’attaqi 
‘aduww-i bi- ’alfin min wara '-i mulgami

A tak rzekł do siebie: swą powinność wykonam, 
a potem z tysiącem jazdy wroga odeprę.

Liczby tysiąc nie należy naturalnie rozumieć w tym kontekście dosłownie. 
Wyraża ona po prostu mnogość, armię wojowników.

h) nazwanie rzeczy imieniem narzędzia lub przyrządu z nią związanego, jak 
w tym oto wersie, gdzie poeta, mówiąc o wypitych pucharach, ma naturalnie na myśli 
ich zawartość:

56 ‘Amr Ibn Kültüm [w:] Az-Zawzani, op. cit., s. 107.
57 Labid Ibn Rabi‘a al-‘Amiri, op. cit., s. 178.
58 Ibidem, s. 180.
59 Zuhayr Ibn Abı Sulmâ, Diwan Zuhayr Ibn Abi Sulmâ, red. Karam al-Bustânı, Bayrûl [b.d.w.J, 

s. 84.
60 ‘Amr Ibn Kültüm [w:] Az-Zawzanî, op. cit., s. 114.
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Wa-ka’sin qadsaribtu bi-Ba’albakki 
wa- 'ufará fi Dimasqa wa-Qásiriná

Ileż to pucharów wypiłem w Baalbeku, 
a potem w Damaszku i w Qasirinie.

C. Metonimia (kináya)

Al-óurgáni określa metonimię jako zaniechanie dosłownego nazwania ja
kiegoś pojęcia i użycie w zamian innego wyrażenia pozostającego z tym pojęciem 
w pewnym związku logiczno-semantycznym, tak iż znaczenie wyrażenia zastępcze
go oddaje zamierzoną treść. Jako przykład przytacza zdanie: Huwa (awtlu 'n-nigád - 
„On ma długie rapcie” (rzemienie podtrzymujące jego miecz) oznaczające to samo co 
Huwa tawilu 'l-qáma - „On jest wysokiej postury”. Logika bowiem podpowiada, że 
ktoś kto nosi miecz przytroczony na długich rzemieniach, musi być wysokiego wzro
stu61. Według Sakkákf ego różnica pomiędzy przenośnią a metonimią polega przede 
wszystkim na tym, że wyrażenie metonimiczne w przeciwieństwie do przenośnego 
da się też interpretować dosłownie. Ponadto, w przypadku metonimii, cecha miesz
cząca się w polu semantycznym użytego wyrażenia przenosi się na oznaczane przez 
nie pojęcie właściwe, podczas gdy przenośnia opiera się na relacji podobieństwa.

61 Al-ćurgani, Dala ii al-’i‘gáz, red. Mahmud Muhammad Śakir, Al-Qáhira 1984, s. 66.
62 Al-Mutanabbl, op. cit, s. 400. (
63 Imru’ al-Qays, op. cit, s. 18.

Wyrażenie metonimiczne może pełnić następujące funkcje w stosunku do za
stępowanego przez nią wyrazu:

1. Zawiera cechę lub właściwość desygnatu rzeczywistego, np.:
, > ,». > . . i *,

fa-massá-hum wa-busfu-humu harirun 
wa-fabbaha-hum wa-bustu-humu turábu

Nocą jeszcze jedwabie im były posłaniem, 
rankiem posłaniem ich ziemia się stała.

Jak łatwo się domyślić, w zdaniu jedwabie im były posłaniem nie chodzi o samą 
tylko tkaninę, z której sporządzona była pościel, ale przede wszystkim o przepych 
i zbytek, którego jedwabie były oznaką.

2. Zastępuje desygnat rzeczywisty, np.:

63' ’ ’

wa-tadhá fatitu ’l-miski fawqa firási-há
na 'ümu 'd-duhá lam tantafiq ‘an tafadduli

Na łożu jej okruszki piżma rozsypane, 
ona śpiąca - zapaski wkładać nie nawykła.
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Fakt, że przedstawiona w tej sielankowej scenie niewiasta nie ma w zwyczaju 
ubierać rano zapaski, nie ma związku z jej upodobaniami garderobianymi, ale wskazu
je na wysoką pozycję społeczną i zamożność tej damy. Nie musi ona bowiem spieszyć 
się do codziennych zajęć domowych, bo tym zajmuje się służba. Zastosowane w wer
sie wyrażenie metonimiczne jest więc określeniem żyjącej w dostatku arystokratki.

3. Odnosi się do czegoś, co z desygnatem rzeczywistym pozostaje w bliskiej 
relacji, np.:

64* 'r* J*

'inna fi fawbi-ka 'l-lafi 'l-magdu fi-hi 
la-diya ’cm yuzri bi-kulli <fiyd ’i

Szata twa, w której majestat mieszka 
światłością swą razi wszelką światłość.

To nie od szaty bije blask i chwała ale od „majestatu”, który ją nosi, czyli od 
osoby, której poświęcony został ten panegiryk.

a) przymówka (ta‘ri<f), np.

iiyb ’JaHL 'SI

’i(tó sa’afi‘lu ’1-mar’i sa’at ęlununu-hu 
wa-yaddaąa ma ya‘tadu-hu min tawahhumi

Gdy człek zło czyni, to i myśli złe jego, 
wiarę daje złudom, co go nachodzą.

b) ukryta aluzja (talwiłj), np.:

^,>7*«II LA» IcLui l±>L

magidan mufadtfalan suga‘an haliman
wasi’a ’l-muntada kaffra ’r-ramddi

Wspaniały i szczodry, waleczny i tkliwy! 
W gościnnych progach popiołem szasta.

Aluzja kryje się w słowach katira ’r-ramadi (popiołem szasta) i odnosi się do 
osoby charakteryzującej się nadzwyczajną gościnnością. Nawiązuje zaś do paleniska 
domowego. Otóż w domu otwartym na każdego przybysza ogień pali się niemal nie
ustannie po to, by w każdej chwili uraczyć niespodziewanego gościa ciepłym poczę
stunkiem. Wymaga to ciągłego dokładania chrustu, czego efektem z kolei jest znacz
nie większa niż zwykle ilość powstającego popiołu.

64 Al-Mutanabbi, op. cit., s. 479.
65 Ibidem, s. 494.
66 Zob. Lisfln ad-DIn Ibn al-^aflb (1313-1374), w zbiorze dostępnym na portalu adab.com (al- 

mawsu'a al-‘alamiyya li-aś-śi‘r al-‘arabi) pod adresem: http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3 
er£doWhat=shqas£qid=54646.
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c) symbol (ramz), np.:

(j*0:J ^4-* :'■V <jl

4—Jfr jlj l* *1*11 J 4ąl£ O jj V»

qararatu-ha kisra wa-fi ganabati-ha 
mahan taddari-ha bi ’l-qisiyyi ’l-fawarisu 

fa-li 'l-fyamri md zurrat ‘alay-hi guyubu-ha
wa-li ’l-ma 'i md darat ‘alay-hi ’l-qalanisu

Na dnie król perski, zaś na otoku
łanie w rycerzy łuków potrzasku. 

Dla wina miarką są napierśniki 
kresem dla wody będą szyszaki.

d) aluzja (’isara lub ’ima’), np.:

68

’ayna ’azma'ta ’ayyu hâdâ 'l-humdmu 
nahnu nabtu ’r-rubd wa- 'anta ’l-ğumâmu

Dokądże, dobroczyńco, w drogę ruszać wola?
Wszak my - zielem na piasku, ty - chmurą deszczową.

Tymi słowami Al-MutanabbI żegna swojego protektora Sayfa ad-Dawla, opusz
czającego Antiochię. Tęsknota z powodu rozłąki za umiłowanym władcą wywołuje 
u niego skojarzenie z usychającym na pustynnej glebie zielem pozbawionym życio
dajnych chmur.

67 AbuNuwSs, op. cit, s. 361.
68 Al-Mutanabbi, op. cit, s. 267.
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III. FIGURY SŁOWNO-DŹWIĘKOWE (al-badi1)

1 Ibn al-Mu‘tazz, op. cit., s. 58.
2 As-Sakkäki, op. cit, s. 423-432.
3 Ibidem. Zob. tez Al-Marägi, Mahmud Hasan, ‘Ilm al-hadi', Bayriil 1991, s. 24-25.
4 Al-Qazwini, op. cit., s. 347.
3 Häigi tjalifa, Mu$|afa Ibn 'Abd Allah, Kasf a(l-(lunün ‘an 'asämi al-kutub wa-al-funün, red. 

Muhammad Saraf ad-Din Yäitaqäyä, Bayriil [b.d.w.], t. 1, s. 232.

Za niekwestionowanego prekursora nauki o figurach słowno-dźwiękowych 
(‘ilm al-badi') uważa się Ibn al-Mu‘tazza, a i on sam nie pozostawia co do tego 
żadnych wątpliwości, podkreślając dobitnie, że przed nim nikt tą dziedziną się nie 
parał*. Jednakże od czasu, kiedy jego niewielkie acz fundamentalne dziełko Al-Badi' 
powstało (887 r.), musiały jeszcze upłynąć trzy stulecia, by zainicjowana przezeń 
dyscyplina wiedzy uznana została za jeden z filarów teorii i sztuki wymowy. U Ibn 
al-Mu‘tazza, podobnie jak u Al-ćahięja przed nim, termin al-badi' rozumiany był 
w zasadzie jako synonim retoryki (al-balaga) i obejmował także m. in. metaforę 
oraz porównanie. Dopiero As-Sakkaki nadał wiedzy o figurach słowno-dźwięko- 
wych właściwą rangę naukową, poświęcając im osobny rozdział swojego „Klucza 
nauk” (Miftah al- ‘ulumj1. On też jako pierwszy wprowadził wyraźny podział na fi
gury warstwy brzmieniowej (al-badi ‘ al-lajjfi) oraz figury warstwy znaczeniowej 
(al-badi‘ al-nuSnawtj*.

Definicję tego działu retoryki i stylistyki zarazem ustalił Al-Qazwini: Jest to 
nauka, dzięki której poznaje się sposoby upiększania mowy przy uprzednim zacho
waniu stylistycznej poprawności i wyrazistości znaczenia1 2 3 4. Widać w niej w sposób 
bardzo czytelny nawiązanie do głoszonych z górą dwieście lat wcześniej poglądów 
Al-ćurgani’ego, iż stosowanie ozdobników stylistycznych ma sens tylko wtedy, kie
dy służą one treści i formie utworu. W przeciwnym razie - jak to obrazowo ujął 
w swoim dziele bibliograficznym, piszący po arabsku turecki historyk i encyklo
pedysta Haggi Ualifa (1608-1657) - są one „niczym perły zawieszone na karkach 
wieprzów”5.

Inwentarz rozróżnianych figur słowno-dźwiękowych zmieniał się z upływem 
czasu, tak jak zmieniały się niezwykle subtelne czasami kryteria ich doboru.
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A. Figury warstwy brzmieniowej

1. As-sa^‘ (rym wewnętrzny). Zgodnie z regułami rządzącymi wierszem arab
skim rym, jako wykładnik wierszowości, przyporządkowany jest zakończeniom wer
sowym. Nie stanowi to jednak normy restrykcyjnej. Rym może bowiem wystąpić 
również wewnątrz wersu. Wówczas jest to najczęściej powtórzenie rymu klauzulo
wego w średniówce, przy czym rozróżnia się dwie jego postacie:

a) At-ta$ri‘ - gdzie zgodności brzmieniowej średniówki i klauzuli towarzyszy 
także zgodność budowy metrycznej stóp zamykających oba hemistychy, pomimo że
wzorzec metryczny tego nie przewiduje, np.:

6 dL j«* g**ią jjj >g^nj u ¿i jG□
* ** 0 - **

li-man {alalun ’abęartu-hufa-saga-ni
ka-fyatfi zaburin fi ‘asibi yamani

wa-diyarun li-Hindin wa- ’r-Rababi wafarta-ni
layaliya-na bi-’n-na'fi min badaidni.

Wzorzec metryczny wiersza, z którego pochodzi cytowany fragment to odmiana 
metrum fawil o katalektycznej klauzuli typu u—i akatalektycznej średniówce. 
Tymczasem w wersie początkowym cytowanego utworu stopa zamykająca pierw
szy hemistych uległa - dla zachowania rymu - analogicznej kataleksie jak klauzula. 
W następnym wersie, podobnie jak we wszystkich pozostałych, taka sytuacja już się 
nie powtarza.

b) At-taqfiya - gdzie rymowanie średniówki z klauzulą nie łączy się z odstęp
stwem od ustalonej przez wzorzec metryczny postaci stopy zamykającej hemistych 
inicjalny, jak np. w otwarciu słynnej kasydy Imru’ al-Qaysa.:

8 dli jo 1*1—> J '"Tti*" <■$ ¿r* »-G

qifa nabki min ¿ikra habibin wa-manzili 
bi-siqti ’l-liwa bayna ’d-Dafyuli fa-Hawmali

Mamy tu do czynienia z akatalektyczną odmianą metrum (awil o stłumionej po
staci pierwszego segmentu komplementarnego6 7 8 9. Zakończenia obu hemistychów mają 
więc zgodnie z wzorcem wersowym jednakową postać iloczasową. Zrymowanie śre
dniówki z klauzulą nie wymaga zatem odejścia od zastosowanej normy metrycznej.

6 Imru’ al-Qays, op. ciL, s. 170.
7 Tzw. mah^uf - zob. s. 28.
8 Imru’ al-Qays, op. cit., s. 29.
9 Zob. s. 27-28.

Sytuacja, kiedy średniówka rymuje się z klauzulą zdarza się głównie w pierw
szym wersie utworu poetyckiego. Może też wystąpić w dalszej części wiersza (zwła
szcza w dłuższych utworach), sygnalizując pojawienie się nowego wątku lub obra
zu, jak w cytowanej wyżej kasydzie Imru’ al-Qaysa, gdzie powtarza się ona jeszcze
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w wersach 19 i 4610 11. Bywa też, że tego rodzaju rym wewnętrzny występuje w kilku 
kolejnych wersach pełniąc, jak się wydaje funkcję wyłącznie instrumentacyjną, jak 
np. w wersach 5-7 następującego fragmentu innego wiersza Imru’ al-Qaysa:

10 Imru’ al-Qays, op. cit., s. 29-63.
11 Ibidem, s. 109.

» "

«

• f / ft '¿>1
• >. ¿ , •» - > . * 
j ja JtH Lf-

’a-Hári 'boa ‘Amrin ka-an-rii fyamir 
wa-ya’dü ‘ala ’ l-mar’i ma ya’tamir

fa-lâ wa-’abi-ki 'bnata 'l-'Àmiriyyi 
lâ yadda'ï ’l-qawmu ’an-nï 'afir

Tamïmu ’bnu Murria wa-’asyâ‘u-hâ 
wa-Kindatu hawl-ï garni'an $ubur 

idâ rakibü ’l-fyayla wa-’stal’amü 
taharraqati ’ l- ’ardu wa- ’l-yawmu qur 

tarühu mina ’l-hayyi ’am tabtakir 
wa-mâdâ ‘alay-ka bi-’an tantaçlir

’a-marfyun fyiyàmu-humu ’am ‘uśur
’ami 'l-qalbu fi 'itri-him munhadir

wa-fi-man ’aqâmamina ’l-hayyi hir 
’ami 'tf-fá'inüna bi-hâ fi 'ś-śufur

Czasami, choć jest to zjawisko stosunkowo rzadkie w klasycznym wierszu 
arabskim, wers dzielony jest za pomocą rymów na kilka mniejszych jednostek ryt
micznych, przy czym rymy te różnią się przeważnie od rymu klauzulowego. Zabieg 
taki określa się mianem tarp ‘, co dosłownie oznacza inkrustację. Rymowanie w tym 
wypadku może przebiegać w poprzek struktury metrycznej wersu lub pokrywać się 
z granicami stóp. Są to najczęściej współbrzmienia niedokładne lub gramatyczne. 
Bardzo dobrze ilustruje to fragment jednej z elegii poetki Al-^Jansa’:

jlj 4IL oí
*
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’abi ’l-ha<fimati 'atin bi-’l-‘afimatimitlafu
------—luu—I-------- u—luu— 

’l-karimati la niksun wa-ld wani 
------u—luu—I------ o—I—o 

hdmi 'l-haqiqati bassalu 'l-wadiqati mi‘taqu 
------u—luu—I------ u—luu— 

’l-wasiqati galdun gayru tunyani 
------u—luu—I------u—I—u 

talia'u marqabatin manna'u maglaąatin 
------u—luu—I------o—luu— 

warradu maSrabatin qa(fd'u ’aqrani 
------u—luu—I------o—I—o 

sahhadu ’andiyatin hammalu 'alwiyatin 
------- kj—luu—I------o—luu— 

qaffd‘u awdiyatin sirhanu qi'ani 
------u—luu—I------u—I—u

Wiersz, z którego pochodzi cytowany fragment skomponowany został w opar
ciu o katalektyczną odmianę ośmiostopowego wzorca basi(, który charakteryzuje się 
powtarzalnością dwustopowej sekwencji uuu—luu—n. W pierwszych dwóch 
wersach rymy (-imati oraz -iqati) kończą się za każdym razem w środku stopy u u—, 
łamiąc niejako strukturę rytmiczną wyznaczoną przez wzorzec wersowy. W wersach 
następnych natomiast granice rymów wewnętrznych (-abatin oraz -iyatiń) pokrywa
ją się zawsze z granicami dwustopowych sekwencji, co w sposób dobitny uwypukla 
cząsteczkowy układ rytmiczny wzorca wersowego. Z kolei owe rymujące się dwusto- 
powe cząsteczki - jakby dla osłabienia mocy tworzonego przez nie wtórnego prze
działu rytmicznego - zostały poprzetykane dodatkowymi, wewnątrzcząsteczkowymi 
rymami o nieco mniejszej regularności: talia'u / manna'u / qa((a‘u oraz warradu / 
Sahhadu. W efekcie dało to istną rytmiczno-rymową inkrustację. Choć z punktu wi
dzenia wersyfikacji arabskiej nie są to rymy sensu stricto, a jedynie mniej lub bardziej 
dokładne współbrzmienia12 13 14.

12 Al-JJans2’, op. cit, s. 136-137.
13 Zob. s. 32.
14 Na temat rymu zob. s. 56-65.

Kiedy hemistychy tego samego wersu różnią się od siebie co do barwy rymu 
wewnętrznego, wówczas zjawisko takie określa się mianem tasfir, jak np. w pocho
dzącym z utworu Abu Tammama wersie cytowanym przez Al-Qazwini’ego:
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y* J t__ Aj jj» aU
15 . ' * /

tadbir mu‘ta$imin bi-’l-Lähi muntaqimin 
li-’l-Lähi murtaqibin fi 'l-Láhi murtagibi

W pierwszym półwersie spółgłoską rymującą (rawi) jest m, natomiast w dru
gim jest to b.

2. Al-muwazana - podobnie jak tarfi' i tasfir technika ta polega na rytmicznym 
rozkładzie tekstu w granicach wersu, jednak bez udziału rymu a tylko z wykorzysta
niem podobieństwa budowy prozodycznej wyrazów. W tym wypadku wtóma rytmi- 
zacja może również nakładać się na układ stopowy tworząc tok dierezowy wersu:

’alaffu 'd-durüsi II haniyyu 'd-dulü'i 
u-------lo—u II u------ lo—u

tabü'un {alübun II nasifun 'asir 
o------ lu------ II o------- lo—

Może też, jak w wierszu Al-Buhturi’ego, przebiegać w poprzek struktury ryt
micznej wyznaczonej przez wzorzec wersowy:

fa-’ahgama / lammä lam yagidfi-ka / mafma'an
o—ulu--------- Ю------ Ю—o—

wa- ’aqdama / lammä lam yagid ‘an-ka / mahrabä 
o—olo--------- Ю------ Ю—o—

3. At-tasril - rzadka i wyszukana technika wersyfikacyjna polegająca na zasto
sowaniu w drugim hemistychu dierezy rymowanej w taki sposób, by wiersz dało się 
czytać nawet po odcięciu występujących po tym dziale rytmicznym wyrazów, np.:

jiaíV «5*¿i ¿ty ¿ty

jb > ifrJ ijùJ ÙX4

yä fyäfiba ’d-dunyâ 'd-daniyyati 'inna-hä 
saraku 'r-ridä wa-qaräratu 'l-’akdäri

15 Al-Qazwïnî, op. cit., s. 403.
16 Imru’ al-Qays,op. cit., s. 111.
17 Al-B uh tun, op. cit., t. 2, s. 98. Zob. też A$-§a‘îdï, ‘Abd al-Mit‘al, Bugyat al-’idâh li-tal^is 

al-miftâh fi ‘ulûm al-baläga, t. 4, Al-Qähira 1999, s. 88.
18 Al-Hariri, Sarh maqâmât Al-Harirï, red. Muhammad Abü al-Fadl Ibrâhîm, t. 3, Çaydâ-Bayrüt 

1992, s. 95. Por. też Al-Qazwïnî, op. cit., s. 405-406.
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dârun mata mâ 'adhakat fi yawmi-hâ
’abkat ğadan bu'dan la-hâ min dâri

wa-’idâ 'adalla sahâbu-hâ lam yantafi' 
min-hu şadan li-ğahâmati 'l-ğarrâri

Utwór ten stworzony został w oparciu o sześciostopową, katalektyczną od
mianę metrum kâmil19. Po pierwszej stopie drugiego hemistychu w całej rozciągło
ści wiersza widoczny jest dodatkowy przedział śródwersowy z osobnym rymem. 
Skrócenie wersów o dwie końcowe stopy daje czterostopowy akatalektyczny for
mat metrum kâmil, nie powodując zaburzeń w warstwie syntaktyczno-semantycznej 
wiersza:

19 Zob. s. 36.
20 Zwany też tağnîs.
21 Abü Nuwás, op. cit, s. 415.

yá frâfiba ’d-dunyâ 'd-daniy 
yati ’inna-hâ saraku 'r-ridâ 

dârun mata mâ ’adhakat 
fi yawmi-há 'abkat ğadâ 

wa-’idâ 'adalla sahâbu-hâ 
lam yantafi' min-hu şada

4. Al-ginas20 21 (paronomazja) - zestawienie w jednym wersie wyrazów podobnie 
brzmiących, choć różniących się z reguły znaczeniem. W zależności od stopnia podo
bieństwa dzieli się na szereg odmian:

a) ginas tamm - pełna zgodność fonetyczna wyrazów. Z charakterystyczną dla 
średniowiecznych arabskich filologów drobiazgowością wyróżniono następujące jej 
odmiany:

- mumafil - homonimy należące do tej samej kategorii gramatycznej, np.:

‘Abbâsu ‘abbâsun ’idâ 'htadama ’l-wağâ 
wa- 'l-Fadlu fadlun wa- 'r-RabVu rabVu

Wyrazy ‘abbás, fadl i rabi' zostały tu użyte raz jako imiona dostojników na 
dworze kalifa Al-Man$ura (w transliteracji pisane z dużej litery), a drugi raz jako zwy
kłe przymiotniki, od których, notabene, imiona te wzięły początek.

- mustawfd - homonimy lub homofony należące do różnych kategorii gra
matycznych, np.:
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22 ¿1 ¿r, f ? u*
ma mata min karami ’ z-zamani fa-’inna-hu 

yahya lada Yahya 'bni ‘Abdi 'l-Lahi

Wyraz yahya rozpoczynający drugi hemistych jest czasownikiem („żyje”), zaś 
następujący po nim odpowiednik homofoniczny (oba wyrazy różnią się, jak widać 
w tekście arabskim, pisownią) jest imieniem własnym.

- murakkab - jeden z elementów homofonicznej pary tworzą głoski dwu 
sąsiadujących ze sobą wyrazów, przy czym możliwe są następujące kombinacje:

• końcówka jednego plus cały następny wyraz (tzw. marfuww), jak klau
zulach następujących wersów:

wa-inna qufára manzili ’l-hayyi hufratun 
sa-yanzilu-há mustanzalan ‘an qibábi-hi 

fa-wahan li-‘abdin saa-hu su-u fi‘li-hi 
wa-’abdá ’t-taláfi qabla ’igláqi bábi-hi

• dwa sąsiednie wyrazy nie odbiegające postacią graficzną od wyrazu sta
nowiącego drugi element zestawienia paronomazyjnego (tzw. mutaśabih), jak we frag
mencie wiersza przypisywanego poecie imieniem Abü al-Fath al-Busti (970-1011):

o ' . t -i «i ® ✓ 7i-Ab Aj «JJ Af-Ai 
24 •„ J

¿¿a li

’ida malikun lam yakun hibati 
fa-da ‘-hu fa-dawlatu-hu ddhibatu

• dwie sąsiednie formy wyrazowe w całości różniące się pod względem 
graficznym od elementu, z którym współtworzą figurę paronomazyjną (tzw. mafrüq), 
jak np. w klauzuli pierwszego wersu poniższego fragmentu:

iJ j ę li-l Jlś-I -XÍ

25 LL«L>!- Jl jíJla jJl L»

kullu-kum qad 'afada ’l-garna
wa-lá gama la-na 

ma 'l-ládi darra mudlra ’l- 
garni law gámala-ná

22 Abü Tammám, Diwán Abi Tammám bi-sarh al-tfafib at-Tabñzi, Al-Qáhira 1964, s. 347.
23 Al-Hariri, op. cit., t. 3, s. 17.
24 Al-Qazwini, op. cit., s. 389.
25 Ibidem.
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b) ğinâs ğayr at-tâmm (parechesis) - niepełna zgodność fonetyczna zestawio
nych ze sobą wyrazów. Wyróżnia się następujące odmiany:

- muharraf - niezgodność w układzie samogłosek, jak w tym przypisywa
nym Abü al-‘Alâ’ al-Ma‘arri’emu wersie:

wa-’l-huşnu ya^haru fi baytayni rawnaqu-hu 
baytun mina ’s-śi‘ri 'aw baytun mina ’s-sa‘ri

- nâqiş - różnica co do liczby wspólnych spółgłosek tematycznych, np.:

¿I jIaII jyJiJ-l ¿llj 31 C_ ¡j-* ; C—¿r“J
27 0 ~

la-’in şadafat ‘an-nâ fa-rubbata 'anfusin 
şavâdin ’ilâ tilka ’l-hudûdi 'ş-şawâdifi

Najczęściej wyrazy tworzące tego typu figurę dźwiękową różnią się - jak wyżej 
- o jedną tylko spółgłoskę tematyczną i wówczas dodatkowo noszą nazwę mufarraf.

Jeśli różnica ta dotyczy dwu spółgłosek, wtedy figura taka określana jest mia
nem mudayyal, np.:

28 *J-*» '¿U jX Jć. ClTj

wa-kunna mata yagzu 'n-nabiyyu qabilatan 
nafil hafatay-hi bi- l-qana wa-l-qanabili

- mudari‘ - różnica jednej spółgłoski tematycznej o podobnym miejscu ar
tykulacji, np.:

"ii iU ¿¿S’ j| c ¿rf“* ‘L iUCJS’’ jji <_j» Ł»

fa-qif mus'idanfî-hinna ’in kunta ‘atfiran
wa-sir mub'idan ‘an-hunna 'in kunta ‘âdilâ

- lahiq - różnica jednej spółgłoski tematycznej o odmiennym miejscu arty
kulacji, np.:

30 - \

'a-limafata min taldqin talafi
’am li-sakin mina ’ f-fababati safi

- muzdawag - dwa podobne wyrazy występują bezpośrednio po sobie

26 Zob. Al-Qazwini, op. ciL, s. 389.
27 Al-Buhturi, op. cit, t. 2, s. 423.
28 Hassan Ibn Tabit, op. cit., s. 183.
29 Al-Buhluri, op. cit., t. 2, s. 344.
M Ibidem, L 1, s. 414.
31 Zob. Al-Qazwini, op. cit, s. 390. 
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yamuddüna min ’aydin ‘awäyin ‘avâşimin 
taşülu bi- ’asyäfin qawätfin qawätfibi

- maqlub (ginas al-qalb) - wyrazy tworzące figurę dźwiękową zbudowane 
są z tych samych głosek, ale o przestawionej kolejności. Wyróżnia się dwie odmiany: 

• qalb al-kull - obejmuje cały wyraz:

husdmu-ka fi-hi li-’ 1-’ahbabi fathun 
wa-rumhu-ka fi-hi li-’l- a'dai hatfu

• qalb al-ba‘d- obejmuje część wyrazu: 

jjUł 

muna“amatun mumanna‘atun raddhun 
yukallifii lafdu-hâ ’(-¡ayra ’l-wuqü'ä

-* r > 
Aa *■ *

3 i >

Najbardziej wymyślną odmianą tego rodzaju zabaw słownych, ale też i wyjąt
kowo rzadko spotykaną w średniowiecznej arabskiej twórczości poetyckiej jest palin
drom (maqlüb mustawi)34:

12 Zob. Al-Qazwîni, op. ciL, s. 392.
33 Al-Mutanabbî, op. cit., s. 84.
34 As-Sakkäkl, op. cit, s. 431.
33 Al-Hariri, op. cit, t 2, s. 211.
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’us ’armalan ’idâ ‘arâ 
wa-’r‘a ’idâ ’l-mar’u ’asa 

’asnid ’afta nabâhatin 
’abin ’ifyâ’an dannasâ 

’uslu ğanâba ğâsimin 
musâğibin ’in ğalasâ 

’usru ’idâ habba miran 
wa-’rmi bi-hi ’idâ rasâ 

’uşkun taqawwa fa-’asâ 
yus’ifu waqtun nakasa
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Wierszyk ten został tak skomponowany, że układ liter w hemistychach tworzy 
lustrzane odbicie, przy czym oś symetrii tylko w wersach 3 i 5 pokrywa się ze śre
dniówką, zaś w pozostałych wersach wytyczają początkowa litera drugiego hemisty- 
chu. Jednocześnie każdy wers da się czytać (z pewną tolerancją) tak samo od prawej 
jak i od lewej strony.

c) ćinds al-’istiqaq (figura etymologiczna):

qad bayyana 'l-baynu ’l-mufarriqu bayna-na 
’asafan wa- ’ayyu “azimatin lam tuglabi

$adaqa 'l-gurabu laqad ra 'aytu sumusa-hum
bi-’l-’amsi tagrubu ‘an gawanibi gurrabi

W wersie początkowym cytatu znajdują się trzy wyrazy pochodzące od tego sa
mego rdzenia byn: bayyana - rozdzielił, baynu - rozłam, bayna - pomiędzy. Natomiast 
powtórzenia słowno-dźwiękowe występujące w drugim wersie cytatu można określić 
jako pozorną figurę etymologiczną (md yusbih al- istiqaq). Bowiem pomiędzy gura- 
bu - kruk, gurabu - zachodzi (o słońcu) i gurrabi - nazwa własna (miejsca lub wzgó
rza) nie istnieje żaden związek natury etymologicznej.

5. Radd al-‘agaz ‘ala a$*$adr (prosapodosis):

37

wa-frayyabta 'asbabi-ya ’n-nazi‘d 
ti ’ilay-ka haqqu-hd ’an tafflba

yurayyibu-ni ’s-say’u ta’fi bi-hi 
wa-’ukbiru qadra-ka ’an 'astariba

Na początku i na końcu obu cytowanych wersów występują wyrazy o podob
nych tematach i znaczeniach. W wersie pierwszym są to frayyabta - „rozczarowałeś” 
i tafriba - „rozczaruje się”, natomiast w wersie następnym: yurayyibu-ni - „budzi me 
podejrzenie” oraz ’astariba - .Jestem podejrzliwy”

6. Takrar (powtórzenie) - jest to bardzo pojemny termin. Obejmuje różne ro
dzaje powtórzeń (pojedynczych słów, czy też całych wyrażeń lub jednakowych ze
społów głosek), którym w retoryce i stylistyce zachodniej nadano osobne nazwy.

a) Anafora, np.:

36 Al-Buhturi, op. cit, t 2, s. 228.
37 Ibidem, L 1, s. 107.
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namiitu ğamî ‘an kullu-nâ gayra ma sakki 
wa-lâ 'ahadun yabqâ siwa mâliki ’l-mulki 

’a-yâ nafsu 'anti 'd-dahra fi hâli ğaflatin 
wa-laysat şurüfiı 'd-dahri ğâfilatan ‘an-ki 

'a-yâ nafsu kam ti ‘an-ki min yawmi şar’atin 
’ilâ ’l-Lâhi ’askü mâ ’u‘âliğu-hu min-ki 

’a-yâ nafsu ’in lam ’abki mimmâ ’afyâfu-hu 
‘alay-ki ğadan ‘inda 'l-hisâbi fa-man yabki 

'a-yâ nafsu hâd'ı 'd-dâru lâ dâru qul‘atin 
fa-lâ tağ’alinna ’l-qaşda fi manzili ’l-’iflci 

'a-yâ nafsu lâ tansay ‘ani 'l-Lâhi fadla-hu 
fa-ta’yîdu-hu mulk-î wa-fyidldnu-hu hulk-i 

wa-laysa dabtbu 'd-çlarri fawqa 'ş-şafâti  fi 
’^-(lulâmi bi-’afyfâ min riyâ’in wa-lâ sirki

Pięć kolejnych wersów utworu rozpoczyna się od tego samego inwokacyjnego 
wyrażenia: ’a-yâ nafsu - „O, duszo!”.

b) Ploke, np.:

yâ baytu bayta ’r-ridâ ya baytu munqafa‘î 
yâ baytu bayta ’r-ridâ bayta ğurbati-yah 

yâ baytu bayta ’n-nawâ ‘an külli di [iqatin 
yâ baytu bayta ’r-ridâ bayta wahiati-yah

O domu! Domu ruin, domu mego rozstania!
O domu! Domu ruin, domu mego wyobcowania!

31 AbO al-'Atâhiya, op. cit., s. 300.
39 Ibidem, s. 484.
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O domu! Domu odosobnienia od wszystkich zaufania godnych! 
O domu! Domu ruin, domu mej samotności!

W obrębie tych dwu wersów występuje splot kilku powtórzeń tego samego sło
wa: bayt - „dom” o różnych odcieniach znaczeniowych nadawanych przez kontekst.

c) Anadiploza, np.:

wa-’i(ia {a‘anta {a‘anta fi mustahdifin 
râbi ’l-mağassati bi-’l-'abîri muąarmadi 

wa-’i(jâ naza'ta naza'ta ‘an mustahşifin 
naz'a ’l-hazawwari bi-’r-risâ’i 'l-muhşadi

A kiedy ugodzisz, ugodzisz w cel wystawiony 
wysoko podniesiony, wonią przesycony

a kiedy pociągniesz, pociągniesz sznur gęsto skręcony 
jak gwałtowne szarpnięcie liny mocno uplecionej.

Wersy te są złożonymi zdaniami czasowo-warunkowymi. Czasownik użyty 
w poprzedniku każdego z tych zdań, tj. [a‘anta - w pierwszym oraz naza‘ta - w dru
gim, został powtórzony dosłownie w następniku.

d) Onomatopeja:

41 X X 0 4
mikârrin mifârrin móąbilin módbirin mâ'an 

ka-ğalmûdi şâfyrin hâ[[a-hu ’s-sâylu min 'ali

J-aP ISI

42 Jji-l i-pUaî

'itjâ laąihat harbun “awânun nuujirratun 
darûsun tuhirru 'n-nâsa ’anyâbu-hâ ‘uşlu 

qudâ‘iyyatun ’aw ’ufrtu-hâ mudariyyatun 
yuharraąu fi hâfdti-hâ ’l-hafabu 'l-ğazlu

Oba fragmenty wierszy charakteryzują się nagromadzeniem słów o walorach 
dźwiękonaśladowczych. W pierwszym, będącym opisem cech rumaka, większość wy
razów zawiera spółgłoskę r lub l, co z jednej strony imitować ma tętent kopyt końskich, 
z drugiej zaś strony obrazuje płynność ruchów wierzchowca. Rozkład akcentów wy
razowych w wersie (zaznaczonych w transliteracji) potęguje dodatkowo skojarzenie

40 An-Nâbiğa ad-DubySnl, op. ciL, s. 42.
41 Imru’ al-Qays, op. cit., s. 52.
42 Zuhayr Ibn Abl Sulmâ, op. ciL, s. 60. 
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z galopem konia. W drugim przykładzie, opisującym grozę wojny, widoczne jest na
gromadzenie spółgłosek: h, r, d. Zabieg taki miał zapewne na celu wzmocnienie dyna
miki obrazu machiny wojennej, a także oddanie związanych z nią odgłosów.

B. Figury warstwy znaczeniowej

1. A(-tibaq43 44 45 46 (antyteza) - zestawienie w jednym wersie dwóch kontrastujących 
ze sobą pod względem znaczenia wyrażeń lub sądów, np.:

43 Nazywana też mufabaqa lub tadadd-
44 Aę-^SwI, Muhammad Isma‘il, op. cit., s. 605. Zob. też At-TabrizI, op. cit., s. 170.
45 Al- Buhturi, op. cit., t. l,s. 111. Zob. też At-Tabrizi, op. cit., s. 171.
46 An-Nabiga Ad-Dubyani, op. cit., s. 127.

wa-basi(u fyayrin fl-kumu bi-yamini-hi 
wa-qabi<ju sarrin ‘an-kum bi-simali-ya

Ten co dobrem was darzy - po jego prawicy, 
ten co złego wam skąpi - po mojej lewicy.

Jeśli każdy z przeciwstawnych znaczeniowo segmentów tworzących tę figu
rę ma, jak w powyższym cytacie, formę twierdzącą, wówczas określany jest mianem 
[ibaq al-igab. Natomiast gdy jeden z tych segmentów ma postać przeczącą a drugi 
twierdzącą, wtedy nazywany jest (ibaq as-salb, jak w następującym wersie jednego 
z utworów Al-Buhturi’ego:

tuqayyidu li min haytu Id a'lamu ’n-nawa
wa-yasri ’ilay-ya ’ś-śawqu min haytu 'a'lamu

Naraz dom się jawi chociaż skąd - nie wiem, 
i tęsknota nachodzi - dobrze wiem skąd.

2. Al-muqabala - odmiana antytezy polegająca na zestawieniu w jednym wer
sie par antonimicznych wyrażeń, np.:

A > > • f • > * . - -
'••aj jl J* y—.j U u ( yju

fatan tamma ji-hi md yasurru sadiqa-hu
‘aid 'anna fi-hi md yusi’u '1-mu'ddiyd

Jest w tym młodzianie coś, co kamrata ucieszy, 
ale i co wrogowi przydać szkody może.

Mamy tu zarówno formy werbalne: „ucieszyć” (yasurru) i „zaszkodzić” (yusi’u) 
jak i formy nominalne: „kamrat” ($adiq - dosł. „przyjaciel”) i wróg (mu'adi - dosł. 
„wrogi”). Zdarza się, że takich antonimicznych par jest w jednym wersie nawet kilka, 
czego przykładem ten oto fragment kasydy Al-Mutanabbfego:
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’azuru-hum wa-sawadu ’1-layliyasfa'u li 
wa- ’anfarii wa-bayadu ’$-$ubhi yugri bi

Przybywam, a nocy czerń mi sprzyja, 
odchodzę a świtu biel mnie zdradza.

Poeta zestawił tu aż cztery pary wyrazów o przeciwnych znaczeniach: „przy
bywam” (’ażuru - dosł. „odwiedzam”) i „odchodzę” ('antoni), „noc” (layl) i „świt” 
(fubh), „czerń” (sawad) i „biel” (bayad) oraz „sprzyja” (yaśfa‘u) i „zdradza” (yugri).

3. Mura‘at an-na^ir (nagromadzenie) - zestawienie w jednym wersie powią
zanych znaczeniowo i składniowo określeń:

48Jl0^' J* (*4— —Ji CjlaJaill

n Al-Mutanabbi, op. cit, s. 481.
48 Al-Bułjturi, op. cit, L 2, s. 55.
49 Przez Ibn al-Mu‘tazza nazywane husn al-fyurug (zob. Ibn al-Mu‘tazz, op. cit., s. 60).
30 Hassiłn Ibn Tabit, op. ciL, s. 215
51 Al-Buhturi, op. cit, L 1, s. 11.

ka- l-qusiyyi ’l-mu‘a(fafdti bali ’as 
humi mabriyyatan bali ’l-’awtari

Jak luki napięte lub strzały 
wyostrzone albo cięciwy.

4. Al-’isti(rad - dygresja, odbiegnięcie od tematu* 48 49 * 51:

¿r. Cjiilf” C-iS” jj

’in kunti kadibata ’l-ladi hadda(ti-ni 
fa-nagawti manga ’l-Harip ’bni Hi sami 

taraka ’l-’ahibbata ’an yuąatila duna-hum 
wa-nagd bi-ra’si (imirratin wa-ligami

Jeśli kłam zadajesz temu coś mówiła 
salwując się niczym Al-HaritBin Hiszam

Który bez przyjaciół do boju ruszywszy 
dzięki łbu klaczy bystrej uszedł i cuglom.

5. Al-muzawaga - powiązanie podmiotów poprzednika i następnika zdania 
warunkowego za pomocą orzeczenia o tym samym znaczeniu i formie.

’¿da ’htarabatyawman fa-fiujat dima’u-ha 
tadakkarti ’l-qurbafa-fddatdumu‘u-ha
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Gdy walczyć jej przyjdzie i krew popłynie, 
wspomni swych najbliższych i łza popłynie.

6. Al-‘aks wa at-tabdil (antymetabola) - dwuczłonowa struktura polegająca na 
użyciu sekwencji złożonej z tych samych wyrazów ale w odwrotnym porządku, np.:

fa-ld magda fi ’d-dunyd li-man qalla mdlu-hu
wa-ld mala fi ’d-dunyd li-man qalla magdu-hu

Nie ma chwały na ziemi, kogo kiesa marna
Nie ma kiesy na ziemi, kogo chwała marna.

7. Ar-rugü‘ - przeczenie samemu sobie:
53 (P r (i P

qif bi- d-diydri ’l-läti lam yafii-hd ’l-qidamu 
bald wa-gayyara-hä ’l-’arwdhu wa-’d-diyamu

Stań nad domostw śladami, których czas nie zatarł! 
Nie! Zmieniły go wiatry i deszcze ulewne.

8. At-tawriyya (syllepsis) - użyty wyraz ma dwa znaczenia; dosłowne i prze
nośne jednak poeta ma na myśli sens przenośny.

„/X- 7 > > U ¡li b

yd sdta md qanafin li-man halat la-hu
harumat ‘alay-ya wa-layta-hd lam tahrumi

Owieczko moja, ten cię złowi, komuś miła.
Dla mnie wzbroniona - bodaj wzbroniona nie była.

„Owieczka” może być w tym przypadku rozumiana dosłownie, jednak z sze
rokiego kontekstu utworu wynika, że chodzi tu o dziewczynę.

9. Al-’istiJjdam (rodzaj syllepsis lub anakolutu) - dwukrotne nawiązanie takim 
samym zaimkiem do wyrazu homonimicznego w ten sposób, że za każdym razem 
zaimek ten odnosi się do innego znaczenia tego wyrazu, choć nie ma co do tego cał
kowitej jednoznaczności, np.:

fa-saqä ’l-gadä wa-’n-näzili-hi wa-’in humu 
sabbü-hu bayna gawdnihin wa-qulübi

52 Al-Mutanabbi, op. cit., s. 487.
53 Zuhayr Ibn Abi Sulmä, op. cit., s. 90.
54 ‘Antara Ibn Saddäd, op. cit., s. 28.
55 Al-Buhturi, op. cit., L 1, s. 201.
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Zrosił Al-Gadhę i mieszkańców jej choć oni 
ogniem go spalili między duszą a sercem.

Wyraz 'al-ga<jd jest jednocześnie imieniem własnym (nazwą miejsca lub osa
dy) oraz nazwą odmiany krzaku tamaryszku o twardych gałęziach. Zaimek sufigo- 
wany w nazili-hi dotyczy pierwszego znaczenia, zaś w przypadku sabbu-hu logika 
podpowiada, że drugiego.

10. Al-|am‘ (enumeracja) - polega na wymienianiu kolejno kilku rzeczy lub 
właściwości a następnie przypisanie ich jednej osobie, rzeczy lub pojęciu, jak poka
zują następujące przykłady:

'inna 's-sababa wa-'l-faraga wa-'l-gadah 
mafsadatun li-’l-‘aqli 'ayyu mafsadah

Wiek młodzieńczy, czas beztroski i zbytek 
dla umysłu zepsucie nad zepsuciem.

I i »1—jjj I i jjj I j »L*

wa-ta‘rifu fi-hi min 'abi-hi sama’ilan 
wa-min frali-hi wa-min Yazida wa-min Hugur 

samahata da wa-birra da wa-wafa 'a da 
wa-na ’ila da 'ida $aha wa- 'ida sakir

Poznasz w nim talenty z ojca dziedziczone
i z wuja, i z Yazida, a takoż i Hudżra.

Szczodrość tego, cześć owego, wierność tamtego,
I tego dobroć - czy to trzeźwy czy napity.

11. At-tafriq - ukazanie kontrastu pomiędzy dwoma obiektami w oparciu o jed-
ną cechę (rodzaj antytezy):

«.U» 4jjał Jljjj ÓjJj jy* yl58 x *
ma-nawalu 7-gamami waqta rabtin 

ka-nawali ’l-’amiri waqta sa(fa’i 
fa-nawalu ’l-’amiri badratu ‘aynin 

wa-nawalu 'l-gamami qafratuma’i

56 Abu al-‘Atahiya, op. cit, s. 495.
57 Imru’ al-Qays, op. ciL, s. 101.
58 RaSid ad-Din al-Wafwal [w:] Al-Qazwinl, op. cit, s. 363-364. 
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Niczym jest dar niebios w czas wiosny 
wobec daru księcia, gdy szczodry, 

bo księcia dar to pełna kiesa, 
zaś niebios dar to kropla wody.

12. At-taqsim (epanodos) - wyszczególnienie wyjaśniające, powtórzenie tego 
co już uprzednio zostało powiedziane w sposób ogólnikowy, np.:

(1 le- y* tljJl jo IJigj

wa-mâ huwa 'illâ ’l-wahyu ’aw haddu murhafin 
tumilu çlubâ-hu ’afyda'ay külli mâ’ili 

fa-hâdâ dawâ ’u ’d-dâ ’i min külli ‘âlimin 
wa-hâdâ dawâ ’u 'd-dâ 'i min külli ğâhili

Księga to jeno albo szabla tnąca, 
co gardło przy trze każdego zaprzańca.

Ta jest lekarstwem na chorobę mędrca, 
tamta - lekarstwem na chorobę głupca.

13. At-tagrid - co do istoty tej figury istnieje dość duża rozbieżność w średnio
wiecznych źródłach arabskich. Najwcześniejsze opracowania w ogóle jej nie wymie
niają. Nie wspomina też o niej ani Ibn Raśiq, ani Abu Hilal al-‘Askari, ani Al-óurganl, 
ani nawet As-Sakkaki. Uwzględnia ją Al-ęazwini59 60, jednak definicja jaką podaję, 
choć rozpowszechniona i ugruntowana przez późniejszych autorów, jest wewnętrz
nie niespójna. Mieści ona bowiem w sobie zjawiska stylistyczne biegunowo różne; 
z jednej strony coś w rodzaju hiperboli, z drugiej zaś wypowiedź podmiotu lirycznego 
w formie drugiej osoby lecz skierowaną do siebie samego - jakby skondensowane so- 
liloquium. Na tę nieścisłość zwracał już uwagę Diya’ ad-Din Ibn al-Aiir (1163-1239), 
opowiadając się jednoznacznie i przekonywająco za rozumieniem terminu tagrid tyl
ko w tym drugim znaczeniu, jak to ilustruje poniższy fragment wiersza61 62:

59 Zob. Al-Qazwini, op. cit., s. 364.
“ Ibidem, s. 368-369.
61 Ibn al-Aiir, Qiyä’ ad-Din, Al-Malalas-sairfiadah al-kätih wa-as-iä'ir, red. Ahmad al-Hüfi 

i Badawi fabäna, L 2, Al-Qähira [b.d.w.J, s. 159-167.
62 Al-Mutanabbi, op. cit., s. 525. Zob. też Al-Qazwini, op. cit., s. 369; Ibn al-Alir, op. cit., t. 2, 

s. 162.

Jji—j } jl (3^*^ -Aju—JlS JL» j 'ii

lâ (fayla ‘inda-ka tuhdî-hâ wa-lä mâlu 
fa-’l-yus‘idi ’n-nufqu ’in lam tus'idi ’l-hâlu 

wa-’ğzi ’l-’amira nu‘mâ-hu fâği’atun 
bi-ğayri qawlin wa-nu'mä 'n-nâsi 'aqwälu 

122



Konia nie podarujesz, ni złotem nie sypniesz; 
niechże słowo da radość, skoro stan nie sprosta.

Odpłać więc księciu za te dary niespodziane, 
gdy dary innych w mowie jeno pozostają.

Tymi słowami Al-Mutanabbi rozpoczyna kasydę pochwalną na cześć nieja
kiego Fatika, jednego z wodzów armii na służbie egipskich Ichszydydów, po tym, 
jak został przez niego szczodrze obdarowany. Wartość słowa, czyli wygłaszanego 
wiersza stawia poeta na równi z hojnym darem, przez co w sposób pośredni schlebia 
sobie samemu. Jednak fakt, że zdanie adresowane jest formalnie do drugiej osoby, 
pozbawia je tonu chełpliwości.

14. Al-mubalaga (hiperbola) - czyli przesadnia. Przez Ibn al-Mu‘tazza okre
ślana jako al-’ifra( ji ’ę-ęifcF, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza przesadę w opi
sie. Al-Qazwini wyróżnił trzy rodzaje tej figury63 64 65 66:

63 Ibn al-Mu*tazz, op. cit, s. 65-68.
64 Al-Qazwini, op. cit, s. 370-374.
65 Imru’ al-Qays, op. cit, s. 58. Zob. też Al-Qazwini, op. cit, s. 371; At-Tabrizi, op. cit, s. 178.
66 At-Tabrizi, op. cit., s. 178; Al-Qazwini, op. cit, s. 372.

a) tabEg - kiedy wyrażona treść nie wykracza poza granice realizmu i życio
wej praktyki, np.:

fa-‘ada ‘ida’an bayna [awrin wa-na‘gatin 
dirakan wa-lam yandah bi-md ’in fa-yugsali

W jednej szarży i byka, i krowę dopada, 
pot go nawet nie zrosił, nie trza mu ochłody.

To, że koń może w czasie jednego pościgu dogonić jednocześnie byka i krowę 
antylopy, oraz że nie wywoła to u niego żadnych oznak zmęczenia, jest nie tylko teo
retycznie możliwe ale i w codziennym życiu spotykane.

b) ’igraq - kiedy coś teoretycznie może się zdarzyć, choć w praktyce życia 
codziennego jest niespotykane, np.:

wa-nukrimu gara-na md dama fi-na 
wa-nutbi‘u-hu ’l-karamata hayfu mdła

Kiedy z nami nasz sąsiad, darzym go szczodrością, 
a gdy nas opuści, nasza szczodrość przy nim.

Gościnność, uprzejmość i szczodrość - zwłaszcza w stosunku do sąsiada - to 
od wieków jedne z najbardziej cenionych cnót mieszkańców Arabii, jednak mało 
prawdopodobne jest, by po odejściu gościa gospodarz podążał za nim służąc mu na
dal swoją uprzejmością.
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c) guluww - gdy opisana rzecz ani w teorii ani w praktyce zdarzyć się nie 
może:

67 * ı V

wa-'ai}afta ’ahla ’s-śirki hattâ ’inna-hu 
la-tahâfu-ka ’n-nufafu ’l-lâtî lam tufylaęi

Napełniłeś bojaźnią to pogańskie plemię
iż się ten ciebie boi, co jeszcze nie zrodzon.

Zdrowy rozsądek podpowiada, że jest rzeczą absolutnie nieprawdopodobną, 
by przed kalifem Harunem ar-RaśTdem, któremu wiersz jest poświęcony, strach od
czuwały nawet jeszcze nie narodzone dzieci. Przesadnia ta jednak w sposób bardzo 
plastyczny akcentuje potęgę owego muzułmańskiego władcy.

15. Al-madhab al-kalami - zastosowanie w wypowiedzi stylu argumentacji 
i dowodzenia prawdy charakterystycznego dla tzw. mutakallimów - teologów po
wstałego w ósmym wieku scholastycznego prądu religijno-filozoficznego w islamie. 
Figurę tę opisał już Ibn al-Mu‘tazzM.

J x. 0 Ch "
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halaftu fa-lam ’atruk li-nafsi-ka ribatan 
wa-laysa wara’a 'l-Lâhi li-’l-mar’i madhabu 

la- ’in kunta qad bulliğta ‘an-nî fyiyânatan 
la-mubliğu-ka ’l-wâsı 'ağassu wa- ’akdabu 

wa-lakinna-ni kuntu ’mra ’an li-ya ğânibun 
mina ’l- ’ardi fi-hi mustarâdun wa-madhabu 

mulûkun wa-’ifrwânun ’¡dâ mâ 'ataytu-hum 
'uhakkamu fi ’amwâli-him wa-'uqarrabu 

ka-fi’li-kafi qawmin ’arâ-ka ’ştana'ta-hum 
fa-lam tara-hum fi śukri dâlika ‘adnabû

Klnę się, więc cienia podejrzeń już nie miej! 
Gdzież poza Bogiem człek uciec się może?

67 Abii Nuwas, op. cit., s. 452. Zob. też Al-Qazwini, op. cit., s. 372.
68 Ibn al-Mu‘tazz, op. cit., s. 53-56.
69 An-Nâbiğa ad-Dubyânî, op. cit., s. 17. Zob. też Al-Qazwini, op. cit., s. 375.
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Jeśli ci kto doniósł o mnie, żem zdrajca, 
to delator ów oszust jest i kłamca.

Wszakże jam sobiepanem był na ziemiach, 
co gdzie nie spojrzysz bezkres i swoboda.

Króle i druhy, gdym do nich przybywał 
grosiwem sypali i bratem zwali,

Jeśli tedy ludziom dobro uczynisz, 
ich wdzięczność czemuż ma być zakazana?

16. At-tafri‘ (okres retoryczny) - rozbudowana wypowiedź o uporządkowa
nych i wzajemnie ze sobą powiązanych znaczeniowo segmentach, stanowiąca pewną 
całostkę syntaktyczno-semantyczną, jak tym urywku wiersza Ibn al-Mu‘tazza:

•J""-* ¿T* J i A Ó ¿)t$*f

li)

wa-ka ’anna humrata fyaddi-hi fi lawni-ha 
wa-ka ’anna fiba riyahi-ha min naśri-hi 

hatta ’i(jd fabba ’l-mizaga tabassamat 
‘an tagri-ha fa-hasibtu-ha ‘an fagri-hi

Jakby różem lic jego ubarwiona, 
jakby aromat jej perfiim rozsiewał,

Gdy on wino leje, ona w uśmiechu 
usta rozchyla niczym usta jego.

17. Ta’kid al-madfy bi-ma yuśbih ad-damm - pochwała w formie przygany:

7) J■’-*-* 'ćrr- ’r*!»

wa-la ‘ayba fi-him gayra ’anna suyuja-hum 
bi-hinna jululun min qira’i 'l-kata’ibi

Nie masz w nich przywar, gdyby nie ich miecze, 
od karków wroga szczerbami pokryte.

18. Al-’istitba‘ - zbudowanie pochwały na bazie innej frazy wyrażającej po
dziw, pochwałę lub uwielbienie:

12 U-ih J ćj* '•‘TT

nahabta mina 'l-’a'mari ma law hawayta-hu 
la-hunni'ati 'd-dunya bi-’anna-ka fyalidu

Tyłeś żyć nakradł, że gdybyś je posiadł, 
świat by się weselił, żeś nieśmiertelny.

70 Ibn al-Mu'tazz, op. cit, s. 227.
71 An-N3biga atf-Dubyinl, op. cit., s. 11.
72 Al-Mutanabbi, op. cit., s. 330.
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Słowa te kierowane są do Sayf ad-Dawla. Powiedzenie: „Tyłeś żyć nakradł” 
kryje w sobie uznanie dla tego hamdanidzkiego władcy za to, że tak wielką liczbę 
wrogów uśmiercił. Jednocześnie jest ono punktem wyjścia do logicznej konkluzji da
jącej pretekst do kolejnego zwrotu panegirycznego, w którym uwielbienie dla władcy 
wyraża się radością poddanych płynącą z wizji jego nieśmiertelności.

19. Al-’idmâğ - rodzaj dygresji poetyckiej, zanurzenie odrębnej myśli pobocz
nej w głównym wątku wypowiedzenia:

73 Aj
ka’anna duğâ-hu yagdibu-há suhád-i 

fa-laysa tağıbu ’illâ ’an yağıbâ 
’uqallibufi-hi ’ağfân-îka-’an-nı

’a'uddu bi-hi 'alâ 'd-dahri ’d-dunübâ

Jakby ma bezsenność mrok nocy przedłużała;
poty on trwać będzie, póki ona nie minie.

Oczyma pośród nocy firmamentu wodzę, 
jakbym świata całego grzechy tam zobaczył.

W rozbudowany opis nocy wplótł poeta refleksję nad marnością świata, po
przez porównanie mnogości gwiazd na niebie do mnogości popełnionych grzechów.

20. Al-hazl allatfi yurâd bi-hi al-ğadd - ukryta ironia, jak w wierszu Abü 
Nuwasa, w którym naśmiewa się z plemienia Tamim, znanego z osobliwych zamiło
wań kulinarnych:

74 "¿url <jLs” b -u- JÂ» fiii’î ,31
'idâ mâ Tarríimiyyun ’atá-ka mufáfyiran 

fa-qul ‘addi ‘an kayfa ’aklu-ka li- ’d-dabbi

Gdy Tamimijczyk do cię dumny przyjdzie, 
spytaj go: jak ci się jaszczurkę jadło?

21. Tağâhul al-‘ârif73 74 75 76 - rodzaj pytania retorycznego, mającego na celu wy
mówkę, szczególną pochwałę, przyganę itp.:

73 Al-Mutanabbi, op. cit., s. 201.
74 Abü Nuwas, op. cit., s. 90.
75 As-Sakkâkî nazywa tę figurę sawq al-ma'lûm masáq gayri-hi, Zob. As-Sakkâkî, op. cit., 

s. 385-386.
76 Zuhayr Ibn Abı Sulmâ, op. cit., s. 12. Zob. też As-Sakkâkî, op. cit., s. 386.

76 *L-J fi ¿r*8-*’ fJ-*’ Uy

wa-má 'adrt wa-sawfa ’ifyâlu ’adri
’a-qawmun ’âlu Hişnin ’am nisá ’u
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Nie wiem i nigdy się pewnie nie dowiem, 
ród Hisna - szczep to, zali jeno baby?

22. Al-’itfirad - wymienienie w bezpośredniej kolejności imienia adresata pa- 
negiryku oraz imion jego przodków i potomków, np.:

Ułlc ailj ¿/.-Jl ł Ijl

A« <j| l ¿y. 1 ¿Jb
> > > J > t.

77 -X—lj ¿jLjíJj ¿)LJ ¿)jUu*j
fa-'anta husámu ’l-mulki wa-’l-Láhu daribun

wa- ’anta liwá ’u ’d-dini wa- ’l-Láhu ‘áqidu 
wa-’anta ’abül-Haygá ’bnu Hamdána yá-’bna-hu 

tasábaha mawlüdun karimun wa-wálidu 
wa-Hamdánu Hamdünun wa-Hamdünu Hárilun 

wa-Háritu Luqmánun wa-Luqmánu RáSidu

Boś ty jest mieczem królestwa, którym Bóg siecze, 
boś ty jest wiary sztandarem, który Bóg dzierży.

Tyś ojciec Haydży i syn Hamdana - syn jego, 
szlachetnie zrodzony do rodzica podobny, 

jak Hamdan do Hamduna, a Hamdun do Harita, 
jak Harit do Lukmana, a Lukman do Raszyda.

23. Al-’ir$ad77 78 79 - rodzaj powtórzenia, w którym jeden ze zbudowanych na tym 
samym rdzeniu leksykalnym wyrazów występuje w pierwszej części wersu, a dru
gi w klauzuli rymowej. Zaś wypowiedź jest tak skonstruowana, że - znając postać 
rymową klauzul - po usłyszeniu pierwszego z tych wyrazów łatwo odgadnąć, jaki 
wyraz pojawi się w zakończeniu wersu. Przykładem niech będzie cytat z wiersza 
Al-Buhtun’ego:

77 Al-MutanabbI, op. ciL, s. 320.
78 Nazywane też at-tashlm lub at-tawslh.
79 Al-Bul)turi, op. cit., L 2, s. 323.

79 lijj i T ¿J-«- I jITil I

fa-’idá hárabü ’adallü ‘azizan 
wa-’idá sálamü 'a'azzú dalilá

Gdy wojnę toczą, ukorzą mocnego, 
gdy pokój czynią, umocnią kornego.
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IV. WARSTWA STYLISTYCZNA SKŁADNI (al-ma‘am)

Zgodnie z wypracowaną przez średniowiecznych gramatyków arabskich teorią 
składni, każde zdanie w języku arabskim rządzi się prawami predykacji (ar. ’isnad) 
i oparte jest na dwuczłonowym związku. Jego podstawa to podmiot logiczny (musnad 
’ilay-hi), a określający go drugi człon to orzeczenie logiczne (musnad). Na płaszczyź
nie relacji gramatycznych podmiot logiczny obejmuje z jednej strony podmiot zda
nia nominalnego (mubtada') zaś z drugiej strony podmiot zdania werbalnego (fa'il) 
czyli agens. Analogiczne rozróżnienie ma zastosowanie w odniesieniu do orzeczenia: 
fyabar to orzeczenie imienne, podczas gdy orzeczenie werbalne to fi‘l.

Uważa się, że prymamy szyk zdania arabskiego to taki, w którym podmiot lo
giczny stoi na pierwszym miejscu. Na poziomie gramatyki naturalną konsekwencją 
takiego założenia jest to, iż zdanie typu S —> NP + VP interpretowane jest zawsze 
jako zdanie nominalne, w którym orzecznik stanowi fraza werbalna. Zdaniem wer
balnym natomiast jest wyrażenie typu S -> VP + NP, przy czym jego szyk - choć 
zarówno gramatycznie jak i w praktycznym użytkowaniu naturalny - z punktu wi
dzenia logiki składni traktowany jest jako inwersyjny. Wszystkie wynikające z tych 
założeń reguły i normy poprawnościowe klasycznej arabszczyzny opisane zostały 
dokładnie przez arabskich gramatyków już w ósmym i dziewiątym wieku. Powstałą 
nieco później retorykę jak również teorię literatury interesowało to, jakie nacechowa
nie ekspresy wne wiąże się z różnego rodzaju układami syntaktycznymi, czyli jednym 
słowem, co mówiący zamierzał osiągnąć formułując swoją wypowiedź w ten a nie 
w inny sposób.

A. Szyk zdania

Właściwe operowanie szykiem wyrazów w zdaniu, a w szcze-gólności umie
jętne stosowanie szyku inwersyjnego (ar. ’at-taqdim wa-t-ta (fir) uznawane było za 
wyznacznik literackiego kunsztu. Jak pisał Abu al-Qahir al-ćurgani (zm. 1068): Jest 
to dziedzina wielce użyteczna, o rozlicznych zaletach, o możliwościach rozległych, o 
dalekosiężnych celach'. Niejednokrotnie czynnikiem stymulującym stosowanie szy
ku przestawnego była konieczność dostosowania się do wzorca metrycznego lub do 
rymu. Niezależnie jednak od powodów, zabieg taki nadawał zawsze słowom poety

1 Al-ćurgani, ‘Abd al-Qahir, Dala’il al-’i‘gaz, red. Muhammad Muhammad Śakir, Al-Qahira 
2004, s. 106.
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specyficzne zabarwienie, wywołując swoją odmiennością uznanie lub zachwyt słu
chaczy albo wręcz przeciwnie - ich dezaprobatę. Fleksyjny charakter języka arab
skiego dawał stosunkowo duże pole wyboru, co można prześledzić na następujących 
przykładach:

(1)

Sulaymâ ’azma"at baynâ 
fa-’ayna taqülu-hâ 'ayna

Sulajma uwzięła się odejść.
A dokąd to, powiedzże, dokąd?

(2) '¿i

hâdihi ’l-Başratu 'stağâtat ’ilâ dab
bi-ka ‘an-hâ wa-saybi-ka ’l-maqsümi

Basra ta o pomoc do cię wołała, 
że bronić jej ruszysz niechybnie.

(3)
e ' t * - '

ğarâ’iru fi kinnin wa-şawnin wa-ni‘matin 
yuhallîna yâqûtan wa-śadran mufaqqarâ

Panny w alkowach zadbane i majętne 
stroją się w szafiry i paciorków sznury.

W 5Cjuji 4-» C.iyj

‘ahdun mina 'l-’unsi ‘aąarna 'l-ku’usa ‘ala 
badi’i-hi wa-fyaba[na fi-hi ’azmana

Wiek cały komitywy; na jego piliśmy 
dobry początek, tłukąc się po świecie czasem.

‘ala bigalin wussagin 
qad damma-hunna 's-safaru

Na mułach rączych sunąc, 
dognali je wędrowcy.

2 Fragment wiersza przypisywanego poecie z VIII w. imieniem ‘Urwa Ibn UJayna (zm. 747). 
Zob. Al-ćurgani, op. cit, s. 130.

3 Al-Buhturi, op. cit, t. 2, s. 223.
4 Imru’ al-Qays, op. cit, s. 92.
5 Al-Buhturi, op. cit, L 2, s. 225.
6 ‘Umar Ibn Abi RabTa, op. ciL, s. 196.
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(6)
7 jí í L»_jj Uu^all ISI IĄ jti jí ¿Uj'

’ulaika qawmifa-’in tas’ali
kirámun 'ida ’ d-dayfu yawman ’alamm

Oto mój naród, więc skoro się pytasz,
odpowiem: hojny, jeśli gość zawita.

(7)
i

diyara Mayyata ’id mayyun musâ’ifatun
wa-lä yard mitla-hä ‘uğmun wa-lâ ‘Arabu

Domostwo Mayyi, a przy nim Mayya się krząta, 
takiej jak ona nie widział ni Arab ni obcy.

1 ..¿ili >
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li-mani ’d-diyäru ka’anna-hunna sufüru
tusdi ma’alima-ha ’y-yaba wa-tuniru 

la‘ibat bi-ha ’l-’arwahu ba'da ’anisi-ha
nakbau tu(arridu ’s-safa wa-daburu 

darun li-Hindin ’id tuhimu bi-dikri-ha
wa-’idi ’ś-Sababu ’ 1-musta‘dru nadiru

Czyich to domostw resztki niczym linie pisma;
wiatr wschodni ich ślady zatrze, to znów odkryje. 

Wichry po nich hulały, gdy bliscy odeszli,
kłęby pyłu pędzą z zachodu i z północy. 

Dom Hindy, na której pamięć afektem płoniesz,
a przywrócona młodość rozkwita świeżością.

Najbardziej wyrazistym, a więc odznaczającym się największą siłą ekspresji 
odejściem od powszechnie przyjętego modelu syntaktycznego jest każdorazowe na
ruszenie układu podmiotu i orzeczenia. W arabskim zdaniu werbalnym, jak wiemy, 
orzeczenie standardowo poprzedza podmiot, tak więc zgodnie z tą zasadą w cytacie 
(1) bardziej naturalne byłoby ’azma’at Sulaymâ, ale wówczas fraza ta nie zmieściła
by się w metrum wafir a poza tym wers zmieniłby nieco swoją wymowę. Podobnie

7 Hassän Ibn Täbil al-Ansari, op. cit., s. 221.
8 Zob. Sibawayhi, Al-Kitäb, red. *Abd as-Saläm Muhammad Härün, t. 1, Al-Qähira 1988, s. 280 

- fragment wiersza Dü ar-Rummy (696-735).
9 ‘Umar Ibn Abi Rabi'a, op. cit., s. 146.
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w przykładach (2) i (3) z tą różnicą, że w pierwszym z nich nacisk na podmiot 
al-Başra wzmocniony został dodatkowo zaimkiem wskazującym hâçlihi, natomiast 
w drugim, rozbudowana grupa podmiotu zajęła cały półwers, tak iż orzeczenie yuhal- 
lina znalazło się dopiero na początku następnego hemistychu10.

10 Należy pamiętać, że w myśl arabskiej teorii gramatyki postawienie podmiotu przed orzecze
niem werbalnym całkowicie zmienia interpretację gramatyczną. Tak zbudowane zdanie staje się zdaniem 
nominalnym o werbalnej postaci orzecznika.

Ciekawy składniowy chwyt stylistyczny ilustruje zdanie główne otwierające cy
tat (4). Gdyby zastosować typowy szyk, powstałoby zwykłe werbalne zdanie orzeka
jące ‘âqarnâ ’l-ku’ûsa ‘alâ badi’i ‘ahdin mina ’l-'unsi o niskim stopniu nacechowania 
stylistycznego. Strukturalnie można by je w dużym uproszczeniu przedstawić jako 
S —> VP —> V (âqarnâ) + NP] Çl-ku'üsa) + NP2 Çala badî’i ‘ahdin mina ’l-'unsi), 
gdzie podmiot realizowany jest przez formę fleksyjną czasownika zaś NP] jest do
pełnieniem bliższym a NP2 rozbudowaną frazą adwerbialną. Tymczasem w składni 
zastosowanej przez poetę element NP2, który de facto jest logicznym określnikiem 
orzeczenia, wysunięty został na początek zdania, a postawiony w nominatiwie stał się 
podmiotem gramatycznym. Śladem jego logicznego przyporządkowania jest odno
szący się do niego sufiks tzw. zaimka powracającego (ar. râği‘) zawarty w wyrażeniu 
‘alâ badl'i-hi zamykającym zdanie główne. W rezultacie punktem ciężkości stało się 
słowo ‘ahdun.

Innym stosowanym nierzadko zabiegiem - jeśli kontekst na to pozwala - jest 
pominięcie (hadf) jednego z członów zdania. W przykładzie (7) wers zaczyna się od 
dopełnienia bliższego diyára, na co wskazuje forma akuzatywu, nie ma tam jednak 
orzeczenia. Natomiast na podstawie treści wersu można się łatwo domyślić, że bra
kującym wyrazem jest czasownik w rodzaju 'ara (widzę) czy też 'adkuru (pamię
tam). Niekiedy pomijany jest podmiot zdania nominalnego (ar. al-mubtada’), jak 
w trzeciej linijce cytatu (8). Tutaj również z kontekstu wynika dość jednoznacznie, 
że pominięty element to zaimek osobowy lub wskazujący, czyli że początek wersu 
powinien brzmieć hiya dárun lub np. háfiihi dárun.

Najczęściej, jak się wydaje, zmiana szyku wiąże się z wysunięciem przed pod
miot lub orzeczenie jednego z drugorzędnych członów zdania bez zmiany jego funk
cji i formy fleksyjnej, jak np. w cytacie (5), który rozpoczyna się frazą adwerbialną 
‘ala bigálin (na mułach) oraz w cytacie (6), gdzie zdanie czasowo-warunkowe z orze
czeniem werbalnym Tęii 'd-dayfu yawman ’alamm otwiera agens (dayfu).

Szyk przestawny bez wątpienia w sposób zauważalny zwiększał siłę ekspresji. 
Towarzyszące mu zmiany w intonacji oraz w rozkładzie akcentów semantycznych 
czyniły wypowiedź bardziej intrygującą, skupiającą uwagę słuchaczy - jednym sło
wem bardziej poetycką.

B. Stylistyczne wykorzystanie rodzajów zdań

Klasyczna arabska filozofla języka uczy, iż akt mowy to albo oznajmienie (ar. 
fyabar) albo wypowiedź performatywna (ar. ’inşâ’). Wypowiedź oznajmująca ma za 
zadanie przekazanie pewnego poddającego się weryfikacji sądu czy też opisu stanu 
rzeczy. Jej cechą jest to, że w większości przypadków można ją określić jako prawdzi

131



wą albo fałszywą. Tymczasem w stosunku do wypowiedzi performatywnej taki osąd 
nie ma zastosowania. Arabska retoryka dzieli ją na optatywną ('inśa (alabi) oraz nie- 
optatywną (’inśa gayr [alabi). Celem pierwszej jest, najogólniej rzecz ujmując, uzy
skanie czegoś lub spowodowanie, by coś się stało i to ona właśnie stanowi przedmiot 
zainteresowania retoryki1

11 Nieoptatywna wypowiedź performatywna może wyrażać zdziwienie, przypuszczenie, na
dzieję, formułę przysięgi etc. W języku arabskim charakteryzuje się ona przeważnie specyficzną for
mułą lub strukturą gramatyczną a jej wymowa nie wykracza poza znaczenie przypisane tej formule lub 
strukturze.

12 Al-fjansa’, op. cit., s. 30.
13 Al-MutanabbI, op. cit., s. 388.
14 Abu al-‘Atahiya, op. cit., s. 79.

Rozróżnia się pięć rodzajów wypowiedzi performatywnej o nacechowaniu op- 
tatywnym: rozkaz (ar. al-’amr), zakaz (ar. an-nahi), pytanie (ar. al-' istifham), forma 
życząca (ar. at-tamanni) i zawołanie (ar. an-nida). Każdy z nich opiera się na okre
ślonej strukturze gramatycznej. Każdy też, oprócz realizacji związanej z tą strukturą 
zasadniczej funkcji semantycznej, stosowany bywa do wyrażania treści o nieco od
miennym niż pierwotne nacechowaniu ekspresywnym, a niekiedy wykorzystuje także 
inne od pierwotnych struktury syntaktyczne.

1. Rozkaz i zakaz
a) życzenie:

12 "i/ j

’a-‘aynay-ya guda wa-la tagmuda 
'a-la tabkiyani li-$afyri ’n-nada.

Oczy me łez ronić nie przestańcie,
bo jakże nie płakać nad Sachrem szczodrym.

prośba:

’azil hasada ‘l-hussádi ‘an-ni bi-kabti-him 
fa- ’anta ‘l-lad¡ şayyarta-hum li-ya hussadá

Ukorzywszy ich, zdejm ze mnie, zawiść zawistnych, 
wszakże to ty w nich zawiść do mnie obudziłeś.

c) rada lub pouczenie:

J ' 0' ' * i
ś*>Cah pJ'

’aqimi ’$-$alata li-waqti-ha bi-[ahuri-hd
wa-mina ’d-dalali tafawutu ’l-miqati

Odprawiaj modlitwę o czasie i w czystości;
grzech to wyznaczonego czasu nie dotrzymać. 11
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d) wyrażenie pogardy:

la tastari ’l-‘abda 'illâ wa-’l-‘asâ ma‘a-hu 
’inna 'l-’abîda la-'anğâsun manâkîdu

Nie kupujże niewolnika, chyba że z kijem, 
wszak niewolnicy plugawcy to i wałkonie.

e) zwrot apostroficzny:

¿/ui» Ja (çUi- ¿ój
16' ' ' » '

tabaşşar fjalil-i hal tara min da‘dinin 
tahammalna bi-’l-'alyâ'i min fawqi Ğurtumi

Spójrz, przyjacielu! Czy widzisz niewiasty owe
na grzbietach wielbłądów, hen nad Dżurtumu zdrojem?

f) groźba:

«d*- J> ¿Jul»!- Gj ßiii \

la taęlkuri muhr-t wa-ma ’a(‘amtu-hu 
fa-yakuna gildu-ki mitla gildi ’l-’agrabi

Wypomnij mi raz jeszcze źrebię, com je karmił, 
a twa skóra jak trądem rażona się stanie.

2. Pytanie
a) powątpiewanie:

18-

’a-yaqtulu-nl wa- l-masrafiyyu mudagi'-i 
wa-masniinatun zurąun ka-’anyabi ’agwali

Miałbyż mnie zabić, gdy ja z mieczem śpię u boku, 
a dzida ma ostra lśni niczym kły demona?

b) drwina:

JLa »La5 ii
19 - - - - - * *-

'a-fi kulli yawmin dd ’d-Dumustuqu muądimun 
qafa-hu ‘ala ’l-’iqdami li-’l-waghi laimu
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16 Zuhayr Ibn Abi Sulmä, op. cit., s. 76.
17 ‘Antara ibn Saddäd, op. cit., s. 33.
18 Imru’ al-Qays, op. cit, s. 142.
19 Al-Mutanabbi, op. cit, s. 406.



Po cóż Dumustuq co dzień do boju się zrywa, 
skoro grzbiet jego licu za to wyrzut czyni.

c) zdziwienie:
aLJ C~LJjJl <SL1aj j

20 ' -

wa-kayfa tu‘illu-ka ’d-dunyâ bi-śay’in 
wa-’anta li-‘illati ’d-dunyâ fabibu

Jakżeż cię skrzywdzić świat może,
gdyś ty krzywd świata lekarzem.

d) życzenie: ,

21 '■ i u’

'a-yadri ’r-rab‘u ’ayya darnin ’arâqâ 
wa-’ayya qulübi hâdâ 'r-rakbi sâqâ

Wiedzą li owi ludzie czyją krew przelali
i którego jeźdźca serce tęsknica trawi?

e) zaprzeczenie:
4ż.« oyAuJl La

22 - '

hali ’d-dahru ’illâ ğamratun wa-’nğilâ'u-hâ 
waślkan wa-’illâ dıqatun wa- nfirâğu-hâ

Czyż los nasz to znój jeno, którego kres
tuż, tuż? Czy ból jeno i ukojenie?

3. Forma optatywna
Wyraża ona pragnienie spełnienia się czegoś. Pod względem składniowym syg

nalizuje ją obecność partykuły layta, np.:

U y

’a-lâ layta ’umm-l lam talid-ni sawiyyatan 
wa-kuntu turâban bayna 'aydı ’l-qawâbili

Bodaj mnie matka moja zdrową nie zrodziła, 
bodajem w rękach położnej w proch się zmieniła.

Zdarza się jednak, że zamiast layta, ze względów stylistycznych użyta zostanie 
partykuła la‘alla, “alla lub hal albo też spójnik law, o czym można się przekonać na 
podstawie następujących przykładów:
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21 Ibidem, s. 297.
22 Al-Buhturi, op. cit, t. 1, s. 247.
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la‘alla-ka yawman ya-Dumustuqu ‘a’idun
fa-kam haribin mimmd ’ilay-hi yaulu

Bodajżeś kiedyś wrócił, Dumustuku;
wszak bywa, że zbieg tam, skąd uciekł, wraca.

25J’ ój '^'ji

halyarği'an l-t limmat-i ’in fyadabtu-hâ 
’ilâ ‘ahdi-hâ qabla 'l-masıbi fridâbu-hâ

Gdybyż kędziory me wróciły malowane, 
jak kiedyś, nim je siwizny farba pokryła.

> * .. * - 'f
26^0^ cP

wa-la-qad ‘alimtu lawa ’nna ‘Uman nâfi'un 
'an kullu hayyin dâhibun fa-muwadda‘u

Wiem ci ja - oby ta wiedza przydatną była - 
każdy kto żyw odejdzie i pożegnań będzie.

W pierwszym z powyższych cytatów poeta posłużył się partykułą la'alla, by 
wyrażone w nim pragnienie rychłego rozgromienia bizantyńskiego rywala Hamdanidy 
Sayf ad-Dawla nabrało cech pewności. Z kolei użycie partykuły hal w miejsce layta 
w następnym cytacie i nadanie przez to wypowiedzi tonu antycypacji ma za zadanie 
przybliżyć to co obiektywnie nieosiągalne i równocześnie dać wyraz tęsknocie za 
tym co bezpowrotnie minęło. W ostatnim fragmencie wiersza efekt jest odwrotny; 
rozpoczynający tutaj zdanie wtrącone spójnik law, który zwykle stanowi otwarcie 
poprzednika okresu warunkowego nierzeczywistego, sprawia, że zdanie to nabiera 
wydźwięku powątpiewania czy wręcz nierealności.

4. Zawołanie
Podstawowym zastosowaniem tego typu wypowiedzi jest przywołanie kogoś 

albo bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś. Jej wyznacznikiem gramatycznym jest 
jedna z ośmiu partykuł wokatywnych: 'a, 'â, ’ay, ’ây, yâ, ’aya, haya, wâ w zależno
ści od tego, czy adresat zawołania znajduje się w relatywnie bliższej fa, ’ay) czy też 
dalszej odległości od mówiącego (wszystkie pozostałe24 25 26 27).

24 Al-Mutanabbi, op. cit., s. 374.
25 Muraqqiś al-Akbar [w:] A<j-Pabbl, Al-Mufa<jdal, op. cit., s. 236.
26 Su‘dâ Bint aś-Śamardal [w:] Al-Aşma'i, op. cit., s. 102.
27 Partykuła wa jest tutaj pewnego rodzaju wyjątkiem, ponieważ zarezerwowana jest wyłącznie 

dla zwrotów wokatywnych o charakterze lamentacyjnym kierowanych do osób zmarłych, doświadczo
nych przez los albo też do samej przyczyny nieszczęścia.

Dla osiągnięcia efektu retorycznego partykuły te stosowane są niekiedy w spo
sób odbiegający od przyjętych normą językową preferencji:
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IjlćLjj
28 " 1

yâ rawda ‘ilmin wa-yä sahâba nadan
lä zilta lâ zilta ‘aysa-nâ 'r-rağadâ

Ogrodzie nauk, obłoku szczodrości! 
Jesteś, wciąż jesteś naszą fortuną.

Panegiryk, z którego pochodzi ten wers, wygłosił poeta najprawdopodobniej 
- zgodnie z ówcześnie panującym obyczajem - bezpośrednio przed tronem swego pro
tektora, fatymidzkiego kalifa Mu’izza. Mimo to posłużył się partykułą ya, tak jakby 
słowa te kierował do kogoś oddalonego w przestrzeni lub czasie. Można przypusz
czać, że chodziło mu o zaakcentowanie w ten sposób dystansu rangi dzielącego jego 
osobę od majestatu władcy.

Odwrotna sytuacja ma miejsce w jednym utworów Al-Mutanabbi’ego:

¿La 21JUI

JujjJI ć->j-JIj <■ l>^ Y
29' ' ' ’ - ' î'

’a-mâlika riqq-i wa-man sa’nu-hu 
hibâtu ’l-luğayni wa~‘itqu 'l-'abıdi 

da‘awtu-ka ‘inda ’nqi(â‘i 'r-rağâ
’i wa-’l-mawtu min-nl ka-habli ’l-waridi

O, panie jarzma mego, ty coś mocny 
srebrem darzyć i raba wolno puścić!

Wołam do ciebie, gdy nadzieja pękła, 
a śmierć mi na gardle zaciska pętlę.

Wtrącony do więzienia, piszę młody Al-Mutanabbi błagalny list poetycki do 
lokalnego wielkorządcy, na którego rozkaz się tam znalazł. Zwracając się do niego, 
używa partykuły 'a wskazującej na bliskość adresata wypowiedzi, choć bezsprzecz
nie znajduje się on poza zasięgiem jego wzroku. Czyni tak jednak, ponieważ w swo
jej wyobraźni stoi przed obliczem owego wielmoży. Z drugiej strony, zwłaszcza 
w kontekście proszalno-pochlebczego tonu dalszej części utworu, zabieg taki pozwa
la wywołać odczucie bliskości u osoby, do której słowa zostały skierowane.

Partykuła wokatywna (ale tylko ya) bywa czasami opuszczana, pozostaje jed
nak jej oddziaływanie syntaktyczne, na co wskazuje postać akuzatywu bani w nastę
pującym przykładzie:

28 Ibn Häni al-’Andalüsi, Diwan Ihn Hâni al-'Andaiüsi, Bayrüt, [b.d.w.], s. 104.
29 Al-Mutanabbi, op. ciL, s. 49.
30 Al-’Ablal, Diwan al-Afrtal, red. Mahdi Muhammad Nâşir ad-Din, Bayrüt 1986, s. 106.
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bani ’Umayyata ’in-ni naęihun la-kumu 
fa-la yabitanna jt-kum ’aminan Zufaru

Rodzie Umayyi! Rada moja taka, 
by Zufar u was bezpieczny się nie czuł.

W wypowiedziach o charakterze lamentacyjnym, zamiast typowej dla nich par
tykuły wa, używa się nierzadko ya:

31

yá ’bna ’l-qurümi dawi ’l-higa 
wa-’bna ’l-fyadárimati ’l-marájid

O, synu panów i mężów roztropnych! 
Synu panów w szczodrości swej rozrzutnych!

W praktyce ya lub ’ayá bardzo często bez uzasadnionego powodu zastępują 
pozostałe partykuły wokatywne, czasami wręcz jakby na przekór logice, jak w tym 
wersie poetki Al-^ansa’:

32

'ayá 'aynay-ya wayha-kuma 'stahilla 
bi-dam‘in gayri manziirin wa-‘ulla

O, oczy moje! Biada wam! Wylewajcie 
łez rzęsistych zdroje struga za strugą.

C. Kompozycja tekstu

Klasyczna retoryka arabska dzieliła wypowiedź, w tym również tekst poetycki, 
w zależności od stosunku pomiędzy treścią a użytą do jej wyrażenia materią języ
kową. Za wzorcową uznawano sytuację, gdy pomiędzy słowem a treścią zachodziła 
równowaga (ar. al-musáwa). Pisze o tym Qudáma Ibn óa‘far w rozdziale o harmonii 
słowa i znaczenia31 32 33 34, cytując jako przykład m. in. Tarafę Ibn al-‘Abda:

31 Al-łjansa’, op. cit, s. 36.
32 Ibidem, s. 110.
33 Qudama Ibn Ga’far, op. cit, s. 150-152.
34 Tarafa Ibn al-‘Abd, op. cit, s. 41.

34J j J-j ¡I (j-* dJLjt j "íLaI*- I» pbSh ¿JJ

sa-tubdi la-ka ’¡-’ayyamu ma kunta gahilan 
wa-yati-ka bi-’afybari man lam tuzawwadi

Dni owe to ci ukażą, czegoś nie był świadom, 
A z wieścią do cię przyjdzie ten kogoś nie żywił.

Rzeczywiście trudno doszukać się tutaj zbędnych słów. Oba hemistychy bardzo 
dobrze się też uzupełniają, przy czym linia podziału parataksy nakłada się na podział 
wewnętrzny wersu.
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Ideałem języka poetyckiego jest jednak dążenie do wyrażania maksimum tre
ści przy pomocy minimum słów. Zwracał już na to uwagę Al-Ğâhi^ (zm. 869), choć 
jednocześnie przestrzegał, że zwięzłość stylu (ar. ’ığâz) nie mierzy się tylko „liczbą 
liter i wyrazów”. Według niego należy stosować elipsę, ale w stopniu nie powodują
cym niezrozumiałości i po to, by nie przekraczać granicy, poza którą - jak się wyra
ził - jest „zwykła paplanina”35. Zwięzłość stylu i kondensacja treści odzwierciedlają 
kunszt poety. Osiąga się je z jednej strony poprzez stosowanie tropów stylistycznych, 
z drugiej zaś strony poprzez oszczędne operowanie słowem. Następcy Al-Ğâhi^a wy
różnili dwie metody brachylogii36:

35 Al-óajii^, Al-Hayawan, red. ‘Abd as-Salam Muhammad Hârün, t. 1, Al-Qahira 1965, s. 91.
36 Pierwszym był prawdopodobnie Ar-Rummani (908-994). Zob. Qayf, Śawqi, Al-Balâğa 

tafawwur wa-tarfy, Al-Qahira, 1965, s. 103-107.
37 Qudâma Ibn Ğa‘far nazywa to terminem ’isara (op. cit., s. 152-155).
38 Imru’ al-Qays, op. cit., s. 174.
39 Ibidem, s. 158.

a) 'ığâz qişar - zwartość i krótkość wypowiedzi37 38 39, polegająca najczęściej na 
użyciu niejednoznacznego, skondensowanego wyrażenia metonimicznego lub meta
forycznego bez uciekania się do redukcji elementów składniowych, jak w następują
cych przykładach:

38?'J ** ÛpÛÎ /J'j— J? ¿U" » J*

'alâ haykalin yu‘fl-ka ąabla su’âli-hi
’ajanına ğaryin gayri kazzin wa-lâ wâni

Na rumaku ni to krnąbrnym, ni powolnym
co, nim mu rozkażesz, da ci biegu popis.

ML*- 'jL_S jy-i

^Ûİ û JLJLiî
39 - r

fa-’in tahlik Sanu’atu ’aw tubaddal 
fa-siń ’inna fi Gassâna fyâlâ 

bi-‘izzi-him ‘azazti fa- in yadillü 
fa-dullu-humu ’anâla-ki ma ’anâlâ

Jeśli zginie Szanua albo się odmieni, 
w drogę ruszaj, wszak u Gassanidów masz wuja.

Mocą ich mocna będziesz, a jeśli się spodlą, 
podłość ich ściągnie na cię, to co ma ściągnąć.

W pierwszym przykładzie wyrażenie ’afânina ğaryin (w tłumaczeniu: biegu po
pis) oddaje jednocześnie finezję, piękno, mistrzostwo i wszechstronność wierzchow
ca, który porusza się tak, jakby czytał w myślach jeźdźca. W cytacie drugim nie wie
my dlaczego i w jaki sposób plemię Sanu’a miałoby zostać odmienione. Czasownik 
tubaddal otwiera pole dla różnych interpretacji, podobnie jak enigmatyczna fraza 
’anâla-ki ma ’anâlâ (w tłum, ściągnie na cię, to co ma ściągnąć).

J -1—j jl ¿L Lf 7 jli
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b) ’igaz hadf- elipsa, czyli pominięcie niektórych elementów zdania, np.: 

"SULi-l 1 la" j 3^

40^/J’j /pH j-j |/p*b

hal ta’rifu ’l-yawma rasma ’d-dâri wa-’(-{alala 
kama 'arafta bi-gafni ’ş-şayqali 'l-fyilalâ 

dárun li-Marwata 'id ’ahl-i wa- ahlu-humu 
bi- l-Kánisiyyati nar’á 'l-lahwa wa-’l-ğazalâ

Poznajesz dziś domu tego resztki i te ślady 
podobne płatnerskim pochwy ozdobom?

Dom Marwy. Wszak ród mój, jak i ród ich 
w Kanisijji - wesołością i rymami się rączym.

Drugi wers tego fragmentu rozpoczyna konstrukcja eliptyczna (darun li- 
Marwata - „dom Marwy”), w której pominięty został podmiot zdania nominalnego40 41. 
Należałoby się raczej w tym miejscu spodziewać: to [/esi] dom Marwy, ponieważ 
widać tu wyraźne nawiązanie do domu, o którym mowa w wersie poprzednim. Pełna 
fraza mogłaby zatem wyglądać następująco: hiya darun li-Marwata z zaimkiem 3 os. 
r. ż. w roli podmiotu42 43.

40 ‘Umar Ibn Abi Rabfa, op. cit, s. 320.
41 Ar. al-mubtada’.
42 Lub ’inna-há dárun li-Marwata z zaimkiem sufig. 3 os. r.ż. poprzedzonym przez partykułę 

’inna, albo wreszcie z podmiotem w formie odpowiedniego zaimka wskazującego jak hádihi czy tilka.
43 Al-Mutanabbi, op. cit, s. 541.

Niekiedy elipsie ulega dłuższa fraza, na przykład zdanie poboczne, jak poka
zuje kolejny cytat:

’ata ’z-zamána banü-hu fi śabibati-hi 
fa-sarra-hum wa- atayná-hu ‘ala ’l-harami

W czas jego młodości synowie przychodzili, 
więc radość im dał - myśmy doń przyszli na starość...

Wers ma łatwo rozpoznawalny charakter antytezy, z tym że zdanie stanowią
ce drugą z kontrastujących ze sobą części tej konstrukcji zostało obcięte w połowie. 
Z kontekstu a także z zasady paralelizmu dominującej w tego rodzaju figurach styli
stycznych wynika, że niewypowiedziana fraza powinna wyrażać coś, co jest zaprze
czeniem pojęcia radości zawartego w zakończeniu pierwszego segmentu antytezy. 
Uzyskany dzięki elipsie efekt zawieszenia pozwala jednak na pewną dowolność in
terpretacyjną.

Oszczędność słowa w powszechnej opinii arabskich krytyków literatury ucho
dziła za niewątpliwą zaletę stylu. Niesłużące zaś niczemu wielosłowie, z zwłaszcza 
używanie słów o charakterze tautologicznym, czyli nie wzbogacających zawartych 
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w zdaniu treści lecz tylko je powtarzających uważano zawsze za błąd stylistyczny. 
Wytykano go też - czasami aż nazbyt rygorystycznie - nawet największym poetom 
jako rozwlekłość (ar. tatwil lub haśw). Przykładem niech będzie następujący wers 
słynnej kasydy Zuhayra Ibn Abi Sulma:

44^ U (Ąp U

wa-'a‘lamu ma fi 'l-yawmi wa-’l-’amsi qabla-hu 
wa-lakinna-ni ‘an ‘ilmi md fi gadin ‘ami

Wiem to, co w dniu dzisiejszym i co przed nim, wczoraj, 
ale na to co jutro, moja wiedza ślepa.

Wyrażenie qabla-hu (w tłum, „co przed nim”) jest tutaj zbędne, ponieważ nie 
wnosi nic nowego do treści. Ze znaczenia wyrazu „wczoraj” wynika jasno uprzed- 
niość czasowa w stosunku do „dzisiaj", nie ma więc potrzeby dodatkowego podkre
ślania tego faktu. Poeta prawdopodobnie posłużył się tym wyrażeniem jako swego 
rodzaju wypełniaczem dla zachowania rygoru wzorca wersowego.

Podobna sytuacja ma miejsce w piątym wersie kasydy ‘Antary:

huyyiyta min {alalin taąadama ‘ahdu-hu
’aqwd wa-’aqfara ba‘da ’Ummi 'l-Haytami

Witajcie obozu ślady zębem czasu nadżarte, 
wyludnione, opuszczone, bez Umm al-Hajtam.

Czasownik ’aqfara jest niemal dokładnym synonimem poprzedzającego go 
’aqwa. Oba te wyrazy oznaczają to samo: bycie wyludnionym, opuszczonym. Mamy 
więc tutaj do czynienia znowu z pewną dysproporcją semantyczno-leksykalną, bę
dącą w opinii dawnych krytyków literatury i znawców retoryki stylistycznym niedo
ciągnięciem.

Fakt, że zwięzłość i zwartość stylu postrzegana była przez klasyczną poetykę 
arabską jako niewątpliwy walor wiersza nie oznaczał wcale, iż była ona bezwzględ
ną wykładnią kunsztu poetyckiego. Wypada w tym miejscu znowu przytoczyć słowa 
Al-óahi  ̂a: Pozostają jeszcze dziedziny, które zmuszają do rozwlekłości i wielosło- 
wia, atoli rozwlekłością nie są, póki miary konieczności nie przekroczą (...) Słowa 
współmierne są bowiem do znaczeń; liczne do licznych, nieliczne do nielicznych, 
szlachetne do szlachetnych, głupie do głupich. Takoż i znaczenia pojedyncze o wi
docznych wyobrażeniach i konturach mniej potrzebują słów niżli znaczenia ogólne 
o konturach niejasnych*. Użyte przez niego słowo 'i(nab na określenie nadmiaru 
słów w stosunku do treści weszło później na stałe do języka retoryki. Terminem tym 
przyjęto określać wypowiedź będący przeciwieństwem stylu lapidarnego, jednakże

44 Zuhayr Ibn Abi Sulma, op. cit., s. 86.
45 ‘Antara Ibn Śaddad, op. cit., s. 16.
46 Al-ćahi^, op. cit., l. 6, s. 7-8.
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taką, w której rozbudowa sfery leksykalno-frazeologicznej nie jest zwykłym pusto
słowiem, ale świadomym zabiegiem stylistycznym mającym na celu osiągnięcie za
mierzonych efektów. Zabieg taki może pełnić funkcję objaśniającą, precyzującą lub 
uwydatniającą treści zawarte w zasadniczym trzonie zdania. Jego celem może być 
też zwiększenie ekspresji wypowiedzi. Termin ’i(nab nie oznacza więc pojedynczej 
figury retorycznej. Jest raczej określeniem całej kategorii zjawisk stylistycznych, 
których cechą wspólną jest nadmiar leksykalny. W ramach tej grupy wyróżnia się 
następujące figury retoryczne:

a) zwroty o charakterze objaśniającym lub precyzującym:
a)

dimanun tagarrama ba‘da ‘ahdi ’ariisi-há 
higagun fralawna halálu-há wa-harámu-há

Bezduszne rumowisko niegdyś domem zwano 
czas jego minął - lata tłuste, lata chude.

f ) * - J

fi hullatay hibarin wa-rawtjin fa- ’ltaqa 
wasyani wasyu ruban wa-wasyu burudi 

wa-safarnafa-’mtala’at ‘uyunun raqa-ha 
wardani wardu jjanan wa-wardu frududi

Strojne w suknie i łąkę tak, iż się spotkał 
haft dwojaki: haft błonia i haft szaty.

Odkryły twarze, a oczy wdziękiem uraczył 
kwiat dwojaki: kwiat polny i kwiat policzków

Y)

tazüru ’mra’anyu’ñ ‘alá ’l-framdi mála-hu 
wa-manyu’ti ’afmána ’l-mahámidi yuhmadi 

yard 'l-bu fría láyubqi ‘alá ’l-mar’i mála-hu 
wa-ya‘lamu ’anna ’l-bufrla gayru mufrallidi

Trafiasz na człeka, co dla sławy groszem sypie, 
a kto pochwał zna cenę, ten i chwalon będzie.

47 Labid Ibn Rabí'a, op. cit, s. 164.
48 Al-Buhturi, op. cit., L 1, s. 13.
49 Al-Hufay’a, op. cit., s. 51.
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Boć widzi, że człekowi skąpstwo nie popłaca
i wie, że skąpstwo nieśmiertelności nie daje.

W pierwszym z cytowanych wyżej przykładów znaczenie wyrażenia higa- 
gun fralawna (w tłum, czas jego minął) zostaje natychmiast uściślone przez halalu-ha 
wa-haramu-ha (w tłum, lata tłuste, lata chude). Dzięki temu staje się jasne, że chodzi 
o całość trwania, a nie tylko jego wycinek związany z jakąś okolicznością.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przykładzie następnym, choć z pew
ną drobną różnicą. Tu wyrazy nieokreślone wasyani (dosł. „dwa hafty”) oraz war- 
dani (dosł. „dwa kwiaty”) w środku wersów zamykają frazy na pozór syntaktycznie 
pełne o kadencjalnym konturze intonacyjnym, jednak pod względem treści wyraźnie 
niekompletne. Związana z kadencją pauza syntaktyczna pogłębia u odbiorcy chwilo
wą niepewność, którą poeta rozstrzyga, dopowiadając zaraz: wasyu ruban wa-waśyu 
burudi oraz wardu ganan wa-wardu fyududi. Taka figura, w której użyty zostaje naj
pierw niosący ogólne znaczenie rzeczownik pospolity w liczbie podwójnej a zaraz 
po nim dwukrotnie ten sam rzeczownik lecz w liczbie pojedynczej i o różnym za 
każdym razem nacechowaniu przydawkowym określany jest w klasycznej retoryce 
arabskiej mianem tawśi'.

Z kolei w przytoczonym fragmencie wiersza Al-Hu(ay’y rozkład zdań jest taki, 
że drugi hemistych stanowi przekształcenie zdania zawartego w pierwszym półwer- 
sie przy zachowaniu tego samego sensu. Pokrywa się nawet częściowo zastosowana 
w obu zdaniach leksyka. W ten sposób myśl wyrażona w pierwszej połowie wersu 
ulega wzmocnieniu i uwydatnieniu. Tego rodzaju ukształtowanie wypowiedzi reto
ryka arabska opatrzyła terminem tadyll. Nierzadko zdanie wypełniające hemistych 
końcowy wersu - co widać w powyższym przykładzie - przybiera formę sentencji, 
aforyzmu lub wręcz przysłowia, co dodatkowo jeszcze eksponuje treść zasadniczą.

b) Parenteza (ar. Ttirad), np:

’a-la za‘amat Banu ‘Absin bi-’an-ni
’a-la ko^abu kabiru ’s-sinni fani

A to i Absa plemię mniema, iżem ci ja
- atoli lżą - wiekiem podeszły matuzal.

c) Dopowiedzenie (ar. ’ihtiras5') - poeta rozpoczyna jakąś kwestię, po czym 
jakby dochodząc do wniosku, że użyte sformułowanie jest mało precyzyjne albo zbyt 
mocne, wprowadza wyrażenie wyjaśniające lub łagodzące ton wypowiedzi, jak na 
przykład w kasydzie ‘Antary:

30 An-NSbiga a<j-Ę)ubyani, op. cit., s. 125.
51 Nazywane też takmil lub tatmim. Zob. Ibn Raiiq, op. cit., t. 2, s. 50-52.
92 ‘Antara Ibn Śaddad, op. cit., s. 25.
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yufybir-ki man śahida 'l-waąta ’anna-nt
'agśa ’l-waga wa-’a‘iffu ‘inda ’l-magnami

Kto boju był świadkiem, ten powie, iżem 
zgiełku bitwy żądny - od łupów stronię.

By u odbiorcy nie zrodził się cień podejrzenia, że sławiący swoje bitewne 
czyny poeta żądny jest walki dla łupów tylko, nie zaś dla rycerskiej chwały, dodaje 
on z całą stanowczością: 'a‘iffu ‘inda ’l-magnami (w tłum, od łupów stronię). Przy 
czym warto zauważyć, że użyty tutaj czasownik ’a‘iffu oznacza powstrzymywanie 
się od czegoś co jest godne potępienia, co przynosi ujmę. Pośrednio zaś wskazuje na 
uczciwość, przyzwoitość i honor, którymi to cechami powinien charakteryzować się 
prawdziwy rycerz, za jakiego ‘Antara się uważa.

d) Powtórzenie - co do tej figury próżno by szukać w klasycznej arabskiej 
poetyce normatywno-opisowej równie drobiazgowych podziałów, opisów i definicji, 
jakimi cieszy się wiele innych na pozór mniej istotnych i rzadziej stosowanych figur 
stylistycznych. Terminologicznie wyróżnia się właściwie dwa typy, choć wśród arab
skich znawców przedmiotu nie ma w tym względzie całkowitej zgodności. Wydaje 
się, że najpełniej na ten temat wypowiada się Ibn Raślq53. Dzieli on powtórzenia na:

53 Ibn RaSiq, op. cit, t.l, s. 333-335.
54 Ibidem, s. 333.
99 Zuhayr Ibn Abi Sulmä, op. cit., s. 87.
96 Ibn RaSIq, op. cit., s. 333. W dywanie Zuhayra pod red. Al-Bustäni’ego ’in talqa zamiast man 

yalqa na początku pierwszego oraz talqa na początku drugiego hemistychu. Wersja Ibn RaSlqa wydaje 
się bardziej logiczna.

97 Czasami również takrir.

a) tardid - gdzie z powtórnym użyciem tego samego słowa w wersie łączy się 
za każdym razem odmienny kontekst wyrazowy, a więc i nieco inne znaczenie. Jako 
przykład przytacza m. in. następujące dwa cytaty z poezji Zuhayra Ibn Abi Sulma54:

5$ l.»i *1» —ii i—»1—«t ójj 4.*. Hij bUdJ k—<L-k_jl>

wa-man häba ’asbäba 'l-manäyä yanalna-hu 
wa-’in yarqa 'asbäba 's-samä’i bi-sullami

Kto się losu dziedzin lęka, tego dosięgnie 
choćby i do niebios dziedzin doszedł po szczeblach.

man yalqa yawman ‘alä ‘illäti-hi Hariman 
yalqa 's-samähata min-hu wa-'n-nadä fyuluqa

Kto w swej niedoli napotka kiedy Harima 
napotka w nim hojność i dobroci naturę.

P) takrar51 - dwu lub wielokrotne użycie tego samego wyrazu z identycznym 
znaczeniem. Generalnie tak w poezji jak i w retoryce arabskiej tego rodzaju dosłowne
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powtórzenie traktowane jest jako ułomność świadcząca o niedoskonałości warsztatu 
literackiego lub brakach elokwencji mówcy. Za dopuszczalne a nawet stylistycznie 
subtelne uważane jest tylko wtedy, gdy pełni jakąś funkcję: ekspresywną, impresy w- 
ną bądź autoteliczną. Tak jest na przykład w jednym z najbardziej znanych wierszy 
Imru’ al-Qaysa:

jiL; 4j< yi

Ca-» ¿7-*

5g

Jthl j» C»LiU J jli

b Jl j Sl *

<iL j ¿JU

diyarun li-Salmd ‘afiyatun bi-dl 'l-fyali
'alahha ‘alay-ha kullu ’ashama hatfali 

wa-tahsibu Salma la tazalu ka- ‘ahdi-na
bi-wadi ’l-tduzama ’aw ‘ala ra’si 'aw‘dli 

wa tahsibu Salma la tazalu tara (alart
mina ’l-wahsi ’aw baydan bi-maytaa mihlali 

layaliya Salma turi-ka munaddadan
wa-gidan ka-gidi ’r-rimi laysa bi-mi‘(ali

Salma, imię adorowanej dziewczyny, dla której utwór ten został stworzony po
jawia się w czterech kolejnych wersach, co zapewne odzwierciedlać miało stan zauro
czenia poety i intensywność uczucia, jakim darzył on wybrankę swojego serca.

W przeciwieństwie do klasycznej poetyki europejskiej, gdzie powtórzenia lek
sykalne poddane zostały szczegółowej klasyfikacji i wyodrębnione przy pomocy 
osobnych nazw jak anafora, prosapodosis, ploke, anadiploza itp., termin takrar ma 
charakter zbiorczy. Mieści się w nim szereg figur, dla których arabska stylistyka nie 
przewidziała odrębnej terminologii. Niektóre z nich traktowane są jednocześnie jako 
figury dźwiękowe, jak choćby wspomniane już ploke, anadiploza czy anafora. Ta 
ostatnia bywa niekiedy bardzo rozbudowana, czego przykładem może być ten oto 
fragment wiersza Tarafy:

58 Ibn Railq, op. cit., t. 2, s. 74; Imru’ al-Qays, op. cii., s. 139.
59 Tarafa Ibn al-‘Abd, op. cit., s. 56.

• > J 1-231 Tc ’aJLJy

• J TC 'jJLlj

-rb f/j11 ^3 S-C ’uJjj

•
59 J* CJI '^C
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wa-laqad ta'łamu Bakrun ’ anna-nd 
’dfatu ’l-guzri masamihun yusur 

wa-laqad ta'łamu Bakrun ’anna-nd 
wadihu '¡-’awguhifi 'l-’azmati gurr 

wa-laqad ta'łamu Bakrun ’anna-nd 
fadilu ’r-ra’yi wa-fi ’r-raw‘i wuqur 

wa-laqad ta'łamuBakrun ’anna-nd 
$adiqu ’1-ba’si wa-fi 'l-mahfili gurr

Każda linijka w tym fragmencie wiersza Tarafy rozpoczyna się frazą: wa-laqad 
ta'łamu Bakrun ’anna-nd (w tłum. I niechże wie Bakra plemię, żeśmy), która wypeł
nia cały pierwszy hemistych.

Szczególnym przypadkiem powtórzenia, który dotyczy nie tylko poszczegól
nych wyrazów, ale całych schematów syntaktycznych, a co za tym idzie również ukła
dów intonacyjnych i akcentowych, jest paralelizm syntaktyczny:

¿1 '4 Uü
Çi û ¿) yól*JI
X x * X fi —

liij
X« X J «

»4 j/jUn

’4 ûuf (j

bi-’an-nd al-mu(‘imuna '¿da qadarnd 
wa-an-na ’l-muhliküna ’idd ’btulind 

wa-'an-nâ ’l-mâni'üna Ii-ma ’aradnd 
wa-an-na ’n-ndzilüna bi-haytu Sina 

wa-an-na 't-târiküna ’idâ safyifnâ 
wa-an-na ’l-’âfyidüna 'idâ ratfinâ 

wa-’an-nâ ’l-'âşimüna ’idâ ’ufi'nd 
wa-’an-nâ 'l-'ârimüna 'idâ ‘uşînâ

Że przybysza nakarmim, gdy nad nim moc nasza
i że klęskę zadamy, gdy nas kto napadnie.

/ że kogo potrzeba siłą powstrzymamy
i że tam jeno osiądziem, gdzie nam chęć przyjdzie.

I że wszystko odrzucim, gdy nas co zagniewa
i że wszystko przygarniem, gdy nas zadowoli.

I że każdego obronim, gdy nam uległy
i że każdego dopadniem, gdy nieposłuszny.

Cytowany urywek kasydy ‘ Amra ibn Kulfuma zbudowany jest z sekwencji wy
pełniających każdy hemistych okresów czasowo-warunkowych o analogicznej budo
wie i sposobie łączenia. Wszystkie zdania nadrzędne to zdania nominalne, w których 

M ‘Amr Ibn Kültüm [w:] Az-ZawzanI, op. cit, s. 108.
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orzecznik ma zawsze postać imiesłowu czynnego. Wszystkie też, a co za tym idzie każ
dą linijkę tekstu, rozpoczyna wyrażenie wa- an-na6i 62, tworzące anaforę. Dodatkowym 
elementem tej złożonej figury powtórzeniowej jest bardzo widoczne spiętrzenie anty
tez - każdy wers to kontrast semantyczny tworzących go hemistychów.

61 Spójnik współrzędny w a- („i”) + spójnik podrzędny ’an („że”) + zaimek sufigowany 1 os. 
1. mn. na („my”).

62 Abu al-‘Atahiya, op. cit., s. 132.

Pomimo tak dużego wydawałoby się nacechowania także i ten typ powtórzenia 
nie przyciągnął specjalnej uwagi arabskich badaczy.

Ciekawym przykładem nagromadzenia różnego rodzaju powtórzeń jest nastę
pujący fragment wiersza Abu al-‘Atahiyi:

aiyillj Li3-I j-p ¿JL—

alit J J-* C-

jt jLJ fj-i

_CJ i|y

Jl ijj

jr>-

olLil»-

A \A-* AA J j

/kj (3”

l»A» • j jl; (1 

J1 ¿O ‘

4)1 Jl

cA f j-1 j-t

f j-i

^¿IL. J*lJ>rJl p5j

¿r* A J (Ai

’ayyu yawmin yawmu ’s-sibaqi wa-’itf ’an
ta tunadafa-ma tugibu ’l-munadi

’ayyu yawmin yawmu ’l-fimqi wa-’i4 naf 
su-ka tarqa ‘ani ’l-haśa wa-’l-fu’adi
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’ayyu yawmin yawmu ’l-firâçi wa-’ql ’an 
ta mina ’n-naz'i fi 'asaddi ’l-ğihâdi 

’ayyu yawmin yawmu ’ş-şurâfyi wa-’i$ yal 
(imna hurra ’l-wuğühi wa-’l-’âsâdi 

bâkiyâtin ‘alay-ka yandubna sagwan 
fyâfiqâti 'l-qulübi wa-’l-’akbâdi 

yatağâwabna bi-’r-ranıni wa-yadruf 
na dumü’an tafidu fayda ’l-mazâdi

’ayyu yawmin nasila yawmu ’t-talâqi 
’ayyuyawmin nasîtayawmu ’l-ma‘âdi 

’ayyu yawmin yawmu ’l-wuqu.fi ’ilâ 'l-Lâhi 
wa-yawmu ’l-hisâbi wa- l- ishâdi 

’ayyu yawmin yawmu ’l-mamarri 'alâ ’n-nâ 
ti wa-ahwâli-hâ 'l-'itfâmi 's-sadâdi 

’ayyu yawmin yawmu ’l-fyalâşi mina ’n-nâ 
ri wa-hawli'l-‘adâbi wa-’l-aşfâdi 

kam wa-kam fi ’l-qubüri min ’ahli mülkin 
kam wa-kam fi ’l-qubüri min quwwâdi 

kam wa-kam fi ’l-qubûri min ’ahli dünyâ 
kam wa-kam fi ’l-qubûri min zuhhâdi 

law bazaltu ’n-naşha 'wahiha li-nafsî 
lam taduq muqlatâya (a*ma 'r-riqâdi 

law bazaltu ’n-naşha ’ş-şahîha li-nafsî 
himtu ’ufyra ’z-zamâni fi külli wâdi

Oprócz bardzo rozwiniętych anafor otwierających prawie każdy wers utwór 
pełen jest innych powtórzeń:

a) powtórzenia leksykalne:
- w. 1-4 - wa-'if a w wer. 1 i 3 dodatkowo ’anta rozbite średniówką,
- w. 7 - ’ayyu yawmin nasita yawmu powtórzone w drugim hemistychu,
- w. 8 - yawmu w drugim hemistychu,
- w. 9-10 - homonimiczne ’n-nâri na granicy hemistychów,
- w. 11-12 - kam wa-kam fi 'l-qubiiri min powtórzone w drugim hemistychu, 
p) paronomazja
- w. 1 - tunâdâ # munâdî,
- w. 6 - tafidu * fayda,
- w. 9-10 - ahwali * hawli,
y) paralelizm syntaktyczny:
-w. 1-4, 7 i 11-12
5) wspólny paradygmat słowotwórczy wraz z towarzyszącym mu analogicz

nym rozkładem samogłosek:
- w. 1-4 - sibâqi * firâqi * şurâfyi,
- w. 5 - bâkiyâtin * fyâfiqâti.
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Ibn RaśTq, nie nadając temu zjawisku osobnej nazwy, wspomina jeszcze o jed
nym typie powtórzenia, które tym razem dotyczy wyłącznie sfery semantycznej63 64. 
Jako przykład cytuje Imru’ al-Qaysa:

63 Ibn Raśiq, op. cit., t. 2, s. 77-78.
64 W takim kształcie wersy te pojawiają się tylko w antologii Abu Zayda al-QuraSî’ego (zob. 

Al-Quraśi, op. cit., s. 100). W wersji kasydy zawartej w zbiorze Zawzanfego zamiast tych dwóch 
wersów występuje jeden, będący złożeniem początkowego i końcowego hemislychu cytowanego 
przez Ibn RaSTąa przykładu (zob. Az-Zawzani, op. cit., s. 21). Podobnie jest w zbiorze poezji Imru’ 
al-Qaysa (zob. Imru’ al-Qays, op. cit., s. 49).

65 Ibn Raśiq, op. cit., t. 2, s. 78.
66 Al-öurğânî, op. cit., s. 222.
67 Ar. faşl - „rozdzielanie”, waşl - „łączenie”.

fa-yâ la-ka min laylin ka-’anna nuğüma-hu 
bi-kulli muğâri 'l-fatli śuddat bi-Yadbuli 

ka-’anna ’t-Turayyâ 'ulliąatfi maşâmi-hâ 
bi-’amrâsi kattânin 'ilâ Şummi Ğandali

Cóż to za noc! Jakby wszystkie na niebie gwiazdy 
do góry Jadbul powrozami przytwierdzone.

Jakby Plejady na nieboskłonie wiszące
ze skałą Dżandal lnianymi sznurami spięte.

Jak piszę Ibn Raślq: Wers pierwszy mógłby się obejść bez drugiego, a drugi 
mógłby się obejść bez pierwszego. Oba znaczą to samo; bowiem gwiazdy obejmują 
Plejady, tak jak Yadbul obejmuje skałę Ğandal. Słowa zaś jego: „powrozami przy
twierdzone” znaczą to samo co: „linami lnianymi spięte65.

D. Sposób łączenia zdań

Zgodnie z zasadami retoryki arabskiej człony syntaktyczne mogą albo następo
wać oddzielnie po sobie albo wymagać spójnika. Do kwestii tej przywiązywano dużą 
wagę, o czym świadczą słowa Al-öurğânî’ego: Wiedz, że wiedza o tym, jak łączyć 
zdania należy jedne z drugimi albo łączenie owo porzuciwszy stawiać je każde z osob
na jest jednym z tajników elokwencji, w którym poprawność osiągnąć mogą jedynie 
najprawdziwsi Arabowie i ludzie przez naturę elokwencją obdarzeni66 67. Reguły rzą
dzące łączeniem zdań określano terminem al-faşl wa-al-waęF1. Można to przetłuma
czyć jako asyndenton i syndeton, z tym jednak zastrzeżeniem, że syndeton oznacza 
tu wyłącznie związki syntaktycznie współrzędne i na dodatek tylko takie, w których 
łącznikiem jest spójnik wa- (, j”).

Użycie spójnika wa- jest obligatoryjne, gdy oba człony parataksy prezentują 
ten sam rodzaj wypowiedzi (tzn. są albo zdaniami oznajmującymi albo identyczny
mi konstrukcjami performatywnymi) oraz zgadzają się co do struktury składniowej, 
jak np.:
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turä‘i bi-hi nabta ’l-fyamä’ili bi-'d-duhä 
wa-ta’wi bi-hi ’ilä 'aräkin wa-garqadi

Pasie ją na kępach trawiastych
i wśród krzewów i drzew ukrywa.

fa-kun watiąan min-ni bi-husni mawaddatin 
wa-‘iś na‘iman fi gibfatin gayra gazi‘i

Bądź więc ufny w mą przyjaźń szczerą 
i źyj miło w szczęściu bez trwogi.

Arabska retoryka odnotowuje jeszcze przypadek, kiedy użycie parataktycznego 
spójnika wa jest nieodzowne po to, by uniknąć dwuznaczności (li-dafi ’ 1-’ ibham)10, 
jak w następującym przykładzie:

68 ‘Abid Ibn al-Abra$, op. eil., s. 65.
69 ‘Antara Ibn §addäd, op. cit., s. 196.
70 Al-Qazwini, op. cit, s. 190.
71 Al-öurgäni, op. cit., s. 225.
72 Zob. np. Al-öurgänl op. cit, s. 225; Al-Qazwini, op. cit., s. 176-177.

71

la wa-’l-ladi huwa ‘alimun ’anna ’n-nawa 
ęabirun wa-’anna ’abd ’l-Husayni karlmu

Nie. I o tym wie dobrze, iż rozłąka 
to gorycz, zaś Abu ’l-Husayn jest szczodry.

Gdyby w arabskim zapisie tego wersu pominąć spójnik wa-, wówczas partyku
ła przecząca la („nie”), będąca tutaj równoważnikiem zdania, mogłaby być odczytana 
jako zaprzeczenie następującego po niej zaimka względnego ’alladi, co w sposób 
istotny zmienia treść wypowiedzi. Powstałoby bowiem zdanie, które w tłumaczeniu 
polskim można by oddać jako: „Nie o tym wie dobrze”. Spójnik wa- w cytowanym 
wersie pełni zatem rolę znaku interpunkcyjnego, sygnalizując konieczność pauzy po 
przeczeniu la. Sytuacja ta ma najprawdopodobniej bezpośredni związek z brakiem 
znaków interpunkcyjnych w ówczesnym piśmie arabskim.

Dodatkowym czynnikiem warunkującym użycie spójnika wa- jest istnienie bli
skiego związku semantycznego pomiędzy oboma członami parataksy. Dlatego też 
przytoczony wyżej fragment wiersza Abu Tammama był często przedmiotem kryty
ki. Zarzucano mu brak związku pomiędzy „goryczą rozstania” a „szczodrością Abu 
’1-Husayna”68 69 70 71 72.

Pominięcie spójnika wa w zdaniach złożonych współrzędnie wymagane jest 
w trzech wypadkach:
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a) gdy pomiędzy członami parataksy istnieje ścisła łączność semantyczna 
(kamâl al-’itti^àl), polegająca na tym, że znaczenie drugiego członu zawiera wyjaś
nienie lub potwierdzenie treści pierwszego, np.:

laysa hubb-ï la-hâ bi-bid‘ati ’amrin
qad 'ahabba 'r-rigâlu qabl-ï wa-ba‘d-ï

Nie jest ma miłość do niej rzeczą nową, 
przede mną kochali i po mnie będą.

b) gdy oba człony parataksy całkowicie różnią się od siebie (kamâl al- ’inqifâ ‘), 
czy to pod względem rodzaju wypowiedzi, czy też ogólnego sensu, np.:

x O / O »z *
74 ¿A J*

qui li-man yabgi salałt-i
bi‘tu ruśd-i bi-falah-i

Powiedz temu kto mej naprawy pragnie, 
żem za nikczemność swój rozsądek sprzedał.

c) gdy drugi człon parataksy stanowi jakby odpowiedź na kryjące się w treści 
pierwszego członu pytanie (sibh kamâl al-’ittiçâl), np.:

wa-mâ ’anâ bi-’l-bâgï ‘alâ 'l-hubbi riswatan 
tja'ïfu hawan yubgà ‘alay-hi tawâbu

Jam nie jest z tych, co miłością chcą kupczyć, 
słaba to miłość co żąda zapłaty.

E. Wers a długość i złożoność zdania

Zależności tej oraz jej stylistycznej wymowie średniowieczne źródła arabskie 
nie poświęcają w ogóle uwagi. Jednakże, biorąc pod uwagę zasadę autonomii wersu 
obowiązującą w klasycznej arabskiej poezji stychicznej, jak również zróżnicowanie 
kwantatywne formatów wersowych, zależność pomiędzy długością wersu a złożo
nością syntaktyczno-semantyczną tekstu wypełniającego szkielet metryczny wydaje 
się oczywista. Formaty długie, o pełnej liczbie stóp zawierają zdania składniowo roz
budowane, natomiast w wersach krótkich, niejako siłą rzeczy, musi przeważać język 
bardziej skondensowany. Pokazują to następujące przykłady: 
a) J Ji? cSj-U' i J ĆP

73 ‘Umar Ibn Abï Rabî'a, op. cit., s. 111.
74 Abu Nuwâs, op. cit., s. 161.
75 Al-Mutanabbi, op. ciL, s. 519.

I , • - 4 . • -
>4 « j >—* ■ >
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qifâ nabki min dikrâ habîbin wa-manzili 
bi-siqti ’l-liwâ bayna ’d-Dafyülifa-Hawmali 

fa-Tûdihafa-'l-Miqrâti lamya'fu rasmu-hâ 
li-mâ nasağat-hâ min ğanûbin wa-sam’ali 

tara ba'ara ’l-'ar'âmifi “araşâti-hâ 
wa-qi‘âni-hâ kaanna-hu habbu fulfuli 

ka'an-nı ğadâta 'l-bayni yawma tahammülü 
lada samurâti 'l-hayyi nâqifu hanfali 

wuqüfan bi-hâ şahb-ı 'alay-ya mafiyya-hum 
yaqülüna lâ tahlik ’asan wa-tağammali

Stójcie! Zapłaczmy na myśl o lubej i domu 
co w kłębach piachu pomiędzy Dachul a Hawmal, 

Tudih a Miqra, którego śladów nie starło 
ni południowych ni północnych wichrów tkanie.

Tam białych gazel odchody widne na polach
i w dolinach podobne sq do pieprzu ziarnek.

W rozstania poranek, gdy wyruszyli, jakbym 
pośród akacji kępy kolokwintę łupał.

Druhowie moi, konie nade mną wstrzymawszy, 
mówią: frasunku oszczędź sobie, cierpliwość miej.

b)

laA 4* £>-»

C7İJ1’

u? W f.J

J ’.i* 4aJj

76 Innu’ al-Qays, op. cit, s. 29.
77 Abû Nuwas, op. ciL, s. 522.
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hal ‘arafta 'r-rab'a ’ağla
’ahlu-hu ‘an-hu fa-zâlâ

bi-Sarawrá qad ‘afá ’aw 
şâra ’alan ’aw fyayálá

ğarati ’r-rlhu ‘alay-hin
na ğanüban wa-samálá

rubba rimin kâna fi-há 
yamla’u ’l-'ayna gamálá 

wa-laqad taqniyu-ka ’l-hü 
ru bi-há ’l-’aynu ’l-gazálá

Poznajeszli tę krainę?
Lud ją opuścił, przepadła.

Śladu jej nie masz w Szarawrze, 
mirażem się stała lub zjawą.

Wichry po niej hulały
i z południa, i z północy.

Ileż antylop tam było
oczy pięknością sycących!

A może z cię złowi która 
z owych czarnookich gazel?

Kasyda Imru’ al-Qaysa, z której pochodzi pierwszy fragment skomponowana 
została w oparciu o akatalektyczne metrum [awil, w którym każdy wers zawiera 28 
sylab. Przestrzeń taka pozwala, jak widać, na stosowanie zdań bardziej rozwiniętych, 
charakteryzujących się większą liczbą pizydawek czy okoliczników.

Wiersz Abü Nuwasa z kolei oparty został na czterostopowej, akatalektycznej 
odmianie wzorca ramal, gdzie wers wypełnia tylko szesnaście sylab. Stąd o wiele bar
dziej oszczędne operowanie tekstem. Krótkie zdania, przeważnie o układach współ
rzędnych nadają utworowi charakter lekkości i zdecydowanie żywsze tempo.
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Rozdział trzeci

GATUNKI LIRYCZNE

I. WPROWADZENIE
W klasycznej liryce arabskiej, już w okresie przedmuzułmańskim, istniało 

wyraźne rozróżnienie pomiędzy utworami lekkimi o nieskomplikowanej budowie, 
prostym języku i łatwej w odbiorze tematyce a poezją z prawdziwego zdarzenia, 
spełniającą wyższe, acz niepisane normy artystycznego wyrazu. Twórczość pierw
szego typu określana była mianem rağaz, hazağ lub ramal w zależności od metrum, 
według którego dany utwór został skomponowany, jako że te trzy wzorce metryczne, 
a zwłaszcza ich krótkie odmiany związane były tradycyjnie z wierszem o charakte
rze ludowym lub okolicznościowym. Dla twórczości drugiego typu zarezerwowano 
nie całkiem jednoznacznie rozumiany termin qaşid. Według twórcy wersologii arab
skiej, Al-Ęalila Ibn Ahmada al-Farahidi’ego jest to każdy wiersz o pełnej budowie 
hemistychów (mâ tamma safra ’abniyati-hi)1. Taką samą definicję z drobną różnicą 
podaję kilka wieków później leksykograf Ibn Man^ur (1232-1311). Przytacza też 
wyjaśnienie nazwy qaşid, które przypisuje Ibn Ğinnî’emu (934-1002): Nazywa się 
,,qaşid" ponieważ jest zamierzony i stworzony celowo1 2, choć i wiersz krótki a pod 
względem budowy niedoskonały jak ramal czy rağaz też chciany jest i zamierzony. 
A to dlatego że wiersz skończony i pełny bardziej jest przedkładany i duszy bliższy od 
tego co krótkie i ułomne3 4.

1 Al-Farâhîdî, al-(Jalîl Ibn Ahmad, Al-‘Ayn, red. Mahdî al-Majjzümî, Bayrüt 1995.
2 Nawiązanie do znaczenia tematu podstawowego qaşada - zmierzać do celu, zamierzać. Qaşîd 

jest przymiotnikiem odczasownikowym o znaczeniu biernym.
3 Ibn Man^ür, Lisân al-‘Arab al-muhlf li-al-‘allâma Ibn Marmur, red. Yusuf (Jayyât, t 3, Bayrüt 

[b.d.w.J, (hasło: qşd).
4 Al-A(jfaś, Abu al-Hasan Sa'îd Ibn Mas‘ada, red. ‘Izzat Haşan, Al-Qawafi, Dimaśq 1970, s. 68. 

Dla fawil i basif to formaty ośmiostopowe, zaś dla pozostałych sześciostopowe.

Uczeń Al-Farâhıdî’ego, Al-AJjfaś donosi natomiast, że od wielu współczesnych 
mu Arabów słyszał opinie, jakoby za qaşid uważano tylko wiersze skomponowane we
dług pełnych formatów metrycznych fawil, basif, kâmil, madid, wafir, rağaz oraz hafif. 
Znajduje to w dużym stopniu odbicie w zbiorze siedmiu uznanych za najdos-konalsze 
poematów (tzw. mu ‘allaqât), których wyboru dokonać miał Hammâd ar-Râwiya (713- 
772). Trzy z nich oparte zostały na metrum fawil, dwie na kâmil oraz jedna na wafir i 
jedna na fyafif. Także antologia Ğamharat ’as'âr al- ‘Arab Abû Zayda al-QuraSî’ego do
starcza potwierdzenia tych opinii. Na 49 zawartych tam utworów 18 to fawil, 10 basif, 
7 kâmil, 5 wafir a pozostałe 9 przypada na fyafif, sari', munsarih i mutaqârib. Fakt, że 
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wśród wymienionych przez Al-Afofaśa metrów „kasydowych” znalazł się ragaz nie 
dziwi, ponieważ na ósmy wiek przypada twórczość najsławniejszego wówczas poety 
ragazu, Ru’by Ibn al-‘Aggaga (685-762), który przyczynił się do nobilitacji tego me
trum. Trudno natomiast wytłumaczyć, dlaczego do tej grupy wzorców metrycznych 
zaliczono madid, skoro metrum to nie występuje ani w wymienionych wyżej zbio
rach, ani też w żadnej z dwu najbardziej znanych ówczesnych antologii dawnej poezji 
arabskiej, tzn. Al-Mufaddaliyyat i Al-A$ma‘iyydt.

Ale nie tylko struktura metryczna decydowała o tym, czy utwór mieści się 
w kategorii ąafid. Ważnym czynnikiem był także rozmiar wiersza, czyli liczba 
wersów, z których się składał. Aczkolwiek i w tej kwestii wśród średniowiecz
nych wersologów arabskich nie było pełnej jednomyślności. Według jednych ka
sydą można było nazwać utwór zawierający minimum trzy wersy, według innych 
dziesięć, a jeszcze inni uważali że piętnaście. Przeważało jednak przekonanie, że 
za kasydę można uznać dopiero taki wiersz, którego rozmiar przekracza piętnaście 
wersów. Wszystkie krótsze utwory zwykło się określać mianem qi{'a, czyli „ka
wałek”5 6, jak np. następujący utwór poety ‘Urwy Ibn al-Warda (zm. 594):

5 Zob. Ibn Manfjur, op. cit, (hasło: qfd). W powszechnym użyciu słowo qa$ida zaczęło z bie
giem czasu stosować w odniesieniu do każdego utworu poetyckiego niezależnie od jego formy.

6 ‘Urwa Ibn al-Ward, As-Samaw’al, Diwana 'Urwa Ibn al-Ward wa-as-Samaw’al, red. Karam 
al-Bustini, Bayrut 1982, s. 29.

Jam jest człek, co miskę swą dla wszystkich ma 
Tyś jest człek, co miskę swą dla siebie ma.

Kpisz ze mnie, żeś ty tłusty, gdy twarz moja 
prawością blada? Prawość wyczerpuje!

Ciało swe pomiędzy wiele ciał dzielę, 
wodę samą spijam, a woda zimna.

Oprócz kryterium stylistycznego i czysto wersyfikacyjnego, istniał też - choć 
nie wiadomo, kiedy się pojawił - wyróżnik kompozycyjny. Krótkie wiersze oko
licznościowe to prawie zawsze utwory jednowątkowe, podczas gdy długie poematy 
(przekraczające nierzadko liczbę stu wersów), to przeważnie utwory o stałym, skon
wencjonalizowanym układzie wielu motywów i wątków poetyckich.
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II. KASYDA - ST ARO ARABSKA ODA

Jeden z pierwszych teoretyków poezji arabskiej, Ibn Qutajba (828-889) prze
kazał na ten temat następującą relację: Słyszałem, jak jeden z ludzi nauki nadmie
niał, iż kto kasydę tworzył, rozpoczynał od wspomnienia stron rodzimych, obozowiska 
resztek i śladów. A zapłakawszy i wyżaliwszy się, do miejsca owego przemawiał. Po 
czym towarzyszowi podróży zatrzymać się rozkazywał, by powspominać ziomków, co 
stąd wywędrowali, bowiem mieszkańcy namiotów, w przeciwieństwie do mieszkań
ców domów glinianych, to przybywają, to wybywają, przenosząc się od źródła do 
źródła, szukając pastwisk, za deszczem się posuwając. Potem dołączał motyw miłos
ny, uskarżając się na męki namiętności, na ból rozstania i tęsknoty niezmiernej, by 
przylgnęły doń serca i twarze ku niemu się zwróciły, by uszy do słuchania nakłonić, 
albowiem czułe słowa miłe są dla duszy i za serce chwytają, jako że sam Bóg uczynił 
w stworzeniu ludzkim do amorów lubość i do kobiet upodobanie. Nikt więc wolnym 
nie jest od więzów ich spętania, ni od strzały ugodzenia tak w prawości jak i w grze
chu. A kiedy już pewności nabrał, że jest słyszany i słuchany, wtedy w swych rymach 
do rzeczy przechodził, rozpamiętując bytowania trudy, nieprzespane noce, wieczorne 
wędrówki, spiekotę dnia, wycieńczenie wierzchowców i wielbłądów stada. Poznawszy 
zaś, że dobrodzieja swego do prawości racji swoich i słuszności oczekiwań przeko
nał, a takoż utwierdziwszy w nim obraz przeciwności losu, jakich podczas wędrówki 
doświadczył, peany rozpoczynał, na nagrodę i szczodrość jego licząc, ponad równych 
go wynosząc a rangę wielkich pomniejszając1.

7 Zob. Ibn Qutayba, Aś-śi'r wa-aś-śu'ara', red. Ahmad Muhammad Säkir, Al-Qähira 1958.

Za punkt wyjścia do ilustracji opisu Ibn Qutayby niech posłuży, zaliczana do 
siedmiu najdoskonalszych poematów okresu przedmuzułmańskiego, kasyda Zuhayra 
Ibn Abi Sulma (530-627):

I—¿it« U jbj

Oł-J' Ir.
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Czyżby po Umm Awfie gruzy jeno milczące
w Hawmanat ad-Darradżi i Mutatallamie?

Wszak dom jej i w jednej, i w drugiej stoi Raqmie
jak tatuaż wśród żył nadgarstków wciąż odnawiany. 

Tu rzędy gazel i krów wielkookich kroczą,
ze swoich legowisk podnoszą się cielęta. 

Stanąłem tu po więcej niż dwudziestu wiosnach, 
dom wyobrażeń moich z trudem rozpoznając; 8
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Sczerniałe palenisko, gdzie kocioł stawiano 
i bruzdę wodną jak cembrowina nietkniętą.

A rozpoznawszy te strony, tak do nich rzekłem: 
Dobry wam dzień, kąty moje i bądźcie zdrowe!

Spójrz, przyjacielu! Czy widzisz owe niewiasty 
na grzbietach wielbłądów, hen nad Dżurtumu zdrojem?

Po ich prawicy górskie Kananu bezdroża. 
A iluż to w Konanie zacnych i bezecnych!

Narzuciły okrycia strojne i woale 
szkarłatem krwistym bogato przyozdobione.

Wspięły się na Subanu stromizny wysokie, 
nadobność od nich bije nawykła do zbytku.

Wyruszyły wczesnym rankiem, przedświtem bladym, 
sunąc ku Rassu dolinie jak ręka do ust.

Radość z ich wdzięku czerpie młodzian urodziwy, 
w nich widok jest wyborny dla oczu wpatrzonych. 

Wszędy gdzie stanąć im przyszło wełniany puszek 
miał barwę nierozgniecionej wilczej jagody.

A kiedy już do zdroju dotarły błękitu, 
jak osadnicy precz odłożyły kostury.

Wyłoniły się z Subanu, by znów doń wkroczyć, 
płynąc na rozłożystych kajnijskich siedziskach.

Przysięgam na Dom Boży, co go okrążali 
budowniczy z Kurajszów i Dżurhumów rodu.

Na mą prawicę! Chwała wam obu, panowie, 
boście tu byli i w czas chwały i w czas klęski, 

Spraw Absów i Dubjan strzegąc, gdy w zawziątości 
Manszamy balsam pomiędzy siebie rozlali.

Wszak rzekliście: Jeśli pokój osiągniem trwały 
okupem i słowem dobrym, to z życiem ujdziem.

I na najlepszą przez to wstąpiliście drogę 
z dala od niewdzięczności i niegodziwości.

Potężni, spośród Maadów rodu najwięksi!
Kto raz chwały skarb zyska, ten sławny na wieki. 

Zabliźniły się rany stuwielbłądnym stadem, 
którym winy okupił, kto złoczyńcą nie był.

Tak jeden lud drugiemu krwi daninę spłaca, 
chociaż tyle krwi przelał, co skopek pomieści.

Takoż i płynie do nich z dobytku waszego 
łup wszelki - wielbłądy młode, bydło dorodne.

Przekaż ode mnie tę sprzymierzeńcom nowinę: 
Ludu Dubjanu, wszak złożyliście przysięgę!
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Nie chowajcie więc przed Bogiem, co w sercach waszych. 
Cokolwiek byście skryli, Bóg się o tym dowie.

Karę odroczy, w księgę wpisze i odłoży
aż do Dnia Sądu, lubo czas zemsty przyspieszy. 

Czym wojna wiecie, skosztowaliście jej smaku.
To o czym mowa nie jest gadaniną płonną. 

Kiedy ją wywołacie, będzie wam przeklęta,
sroga, gdy ją rozsrożycie, aż pożar wznieci. 

Przemiele was tak, jak żaren mielą kamienie.
Po dwakroć kryta, pocznie i bliźnięta wyda. 

Rodzić wam synów będzie nieszczęściem znaczonych 
jak Ahmar z rodu Ada, karmić i hołubić.

Plon wam przyniesie jakiego nigdy nie zebrał
lud wsi irackich w morgi zasobny i w drachmy. 

Na życie me! Lud ten prześwietny czym zasłużył,
na los, jaki mu Husayn bin Damdam zgotował? 

On to złość, jaką żywił, głęboko skrył w sercu,
nic po sobie znać nie dał, z niczym nie wystąpił. 

A tak rzekł do siebie: Swą powinność wykonam,
a potem z tysiącem jazdy wroga odeprę. 

Porwawszy się zaś, domostw zbyt wielu nie strwożył
kędy kostucha kulbakę swoją zrzuciła, 

kędy lew po zęby zbrojny, w bitwach zaprawion,
w grzywę strojny, a szpony jego nie stępione. 

Bitny on - napadnięty, karę napastnikom
w lot zada; napaści nie dozna - sam napadnie. 

Paśli czas jakiś, a gdy kresu dobiegł, poszli
nad zdrój obfity, co krwią i orężem trysnął. 

Rachunki krzywd wyrównawszy, znowu ruszyli
ku zapowietrzonych i niestrawnych traw łanom. 

Na życie twoje! Nie ich to włócznie przyniosły 
krew Bin Nahika lubo Mutallimu ofiar.

Nie ich też udziałem jest śmierć i krew Nawfala,
ani Wahaba, ani Bin al-Muchazzama. 

Za wszystkich już widać danina krwi spłacona
z wielbłądów dorodnych za wędzidła wiedzionych. 

Żywot tych, co tu osiadli będzie bezpieczny,
jeśliby któraś z nocy nieszczęście przyniosła. 

Zacnych jest wielu, więc mściciel zemsty nie ziści, 
a i złoczyńca spokoju nigdy nie zazna.

Sprzykrzyły mi się życia trudy, bo kto żyje
osiemdziesiąt wiosen, temu sprzykrzyć się musi.
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Wiem ja, co w dniu dzisiejszym i co przed nim, wczoraj.
Ale na to co jutro, moja wiedza ślepa.

Widzę jak śmierć na oślep wali - kogo trafi,
ten martwy; kogo chybi, ten stu lat dożyje.

Kto w sprawach wielu z innymi się nie sprzymierza, 
tego kły rozszarpią i stratują kopyta.

Kto dobra czynienie ponad zaszczyty stawia, 
zyska; kto klątw się nie strzeże, przeklęty będzie.

Kto w bogactwa opływa a bogactw swych skąpi 
ludziom swoim, porzucon będzie i potępion.

Kto wierny słowom danym, potępion nie będzie.
Kto serce ma nabożne ten się nie zająknie.

Kto przeznaczenia się lęka tego dopadnie, 
choćby do wrót niebios po drabinie się wspinał.

Kto dobrocią obdarza tych, co jej niegodni, 
niech płacze, bo splendor jego klątwą mu będzie.

Kto włóczni głownię na zgodę daną odtrąci,
ten się na jej grotu długie zęby nadzieje.

Kto studni swej orężem nie chroni, straci ją.
Kto walki zaprzestanie, ten będzie gnębiony.

Kto sam świat przemierza, wroga bratem zwać gotów.
Kto siebie nie szanuje, szacunku nie warty.

Jaka by też nie była natura człowieka,
na jaw wyjdzie, choćby ją przed ludźmi chciał ukryć.

Tak jak kiedy milczka widzisz, zda ci się miły,
cnót i wad jego nie znasz, póki nie przemówi.

Człowiek młody pół rozumem jest, a pół sercem, 
cóż więcej jest prócz tego: krew jeno i ciało.

Starca głupoty nie zastąpi już dojrzałość, 
młodzian po głupoty czasie w końcu dojrzeje.

Prosiliśmy, a daliście, i potem jeszcze;
kto o zbyt wiele prosi, kiedyś mu odmówią.

Początek utworu jest właściwie modelowy. Zadumie podmiotu lirycznego 
pośród zatartych zębem czasu pozostałości opuszczonego przez współplemieńców 
obozowiska towarzyszą obrazy i atrybuty wykorzystywane dość powszechnie przez 
ówczesnych poetów Arabii; resztki paleniska, zarys bruzdy służącej niegdyś do od
prowadzania wody deszczowej sprzed beduińskiego namiotu, wspomnienie drogiej 
sercu kobiety.

Scena opustoszałego obozowiska, choć bardzo sugestywna, to jednak nakre
ślona została przez Zuhayra nad wyraz oszczędnie. Pod tym względem przypomina 
inwokację w kasydzie An-Nabiga ad-Dubyani’ego (zm. 604):
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Stójcie i pokłońcie się domu Num ruinie!
Atoli pokłon wasz bruzdom jeno i głazom. 

Wyludniony, przez Num opuszczony - zmienił go 
wichrów szał, tuman kurzu podmuchem skłębiony. 

Stanąłem tam w samo południe, rozpytując
o Num plemię, szmat drogi wierzchem przejechawszy. 

Dom Num, jakby mu mowę ojczystą odjęło.
Domu ów! Czemuż to nie rzekniesz nam ni słowa? 

Nie znalazłem tam nic, co schronieniem być może,
jeno krzew rozplenicy i ślad paleniska.

Dla porównania znacznie więcej miejsca części otwierającej kasydę poświęcił 
Labid Ibn Rabfa (560-661):

ji I4J ¿j-

ji bk j

; »UóLilb V

1-4-*^-*' 4-» j-j j

c /£« l»tj (jlitf-iSl ji

* * - * *

- > £lS"’L» jj-JI j

tijijL- Liir, 0t-i C-ii J»

9 An-Nabiga ad-Dubyani, op. cit., s. 48-49.
10 Labid Ibn Rabi‘a, op. cit., s. 163-165.



Nie ma już obozu ni koczowiska w Minie, 
wyludniły się wzgórza Gawlu i Ridżamu.

Umarłe potoki na wzgórz Rajjanu stokach
są jak pismo niekształtne wyciosane w skale.

Bezduszne rumowisko niegdyś domem zwano; 
czas jego minął - lata tłuste, lata chude.

Przyoblekło się w łan ziela, który zrosiły 
burzowych chmur tumany i mżawka przelotna;

Chmury nocą czarne a mroczne o poranku, 
chmury wieczorną porą grzmotami nabrzmiałe.

Rozwinął stulisz gałązki, a na roztokach 
gazele i strusie swe potomstwo wydały.

Swoich młodych krowy nie odstępują dzikie
w stadko się zbiły w polu cielęta płochliwe.

Strumień deszczu kontury domostwa odsłania
jak pióro, co ksiąg znaki wyblakłe wyostrza.

Jak ręka niewiasty, co czernidła kropkami 
zatartych tatuaży kontury przywraca.

Stoję i rozpytuję, a kogóż mam pytać?
Czy te skały głuche, co przemówić niezdolne?

Pustka tu, gdzie gwarno było - odeszli świtem, 
ostały bruzdy jeno i krzew rozplenicy.

Konwencjonalizacja czy wręcz stereotypowość w części początkowej kasydy 
Zuhayra przebija także w warstwie stylistycznej. Dobitnym tego wyrazem jest po
równanie śladów domostwa do tatuażu na rękach kobiecych, które do złudzenia przy
pomina dziewiątą linijkę cytowanego wyżej fragmentu poematu Labida, jak również 
następujący wers z kasydy Tarafy Ibn al-‘Abda (543-569):

Po Chawli w Bur kat Tahmad gruz domu pozostał 
niczym tatuaż wyblakły na grzbiecie dłoni.

Niezwykle istotną wagę przywiązywali tak poeci staroarabscy jak i odbiorcy 
ich twórczości, do wersu rozpoczynającego kasydę (ar. ma[la‘). Zgodnie z przyję
tymi standardami powinien on odznaczać się możliwie największą kondensacją tre
ści. Pod tym względem za niedościgniony wzór uchodził pierwszy wers słynnego 
poematu Imru’ al-Qaysa, ponieważ poeta w jednym tylko jego hemistychu, jak napi
sał Ibn Raśiq, zatrzymał się i kazał się zatrzymać, zapłakał i kazał płakać oraz wspo
mniał ukochaną i jej domostwo'2: 11 12

11 Tarafa Ibn al-‘Abd, op. cit., s. 19.
12 Ibn Raśiq, op. ciL, t. 1, s. 218.
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Stańcie! Zapłaczmy na myśl o lubej i domu,
w kłębach piachu między Dachulem a Hawmalem.

Wstęp nostalgiczno-refleksyjny klasycznej kasydy, w którym zazwyczaj poja
wia się imię wybranki serca, rozwija się z reguły we właściwy wątek miłosny (ar. 
nasib). U Zuhayra zawiera się on w wersach 7-15 i jest poetycką projekcją wyobra
źni podmiotu lirycznego albo też reminiscencją utrwalonych w jego pamięci obra
zów z odległej przeszłości związanych z momentem rozstania z dawną ukochaną. 
Pozbawiony jest przy tym całkowicie pierwiastka zmysłowego, co wydaje się zrozu
miałe, zważywszy, że słowa te wypowiada osiemdziesięcioletni starzec.

Od ogólnie przyjętej kompozycyjnej konwencji kasydy staroarabskiej odbiega 
w sposób uderzający utwór przypisywany innemu poecie okresu przedmuzułmań- 
skiego, ‘Amrowi Ibn Kulfumowi (zm. 600):
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13 Imru’ al-Qays, op, cit., s. 29.
14 ‘Amr Ibn Kultüm [w:] Az-Zawzani, op. cit., s. 94-95.

Ocknij się dziewko i pić nam nalewaj 
a nie skąpże nam z Andaryny wina.

Które niczym szafranem przyprawione, 
jakby doń wrzątku dolano się pieni.

Cnotliwego z drogi cnoty odwiedzie, 
jeśli się napije wnet się rozklei.

Spójrz, jak skąpiradło, gdy mu kolejkę 
naleją, za nic ma swoją fortunę.

Wzbroniłaś nam kielicha, matko Amra,
a kielich w prawo krąg wtenczas zataczał. 13 14
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Z tych trzech, matko Amra, nie jest najgorszym 
twój kompan, coś go rankiem napoiła.

Hem to kielichów w Balbeku wypił,
ile w Damaszku, ile w Cezarei!

A my... śmierć nas i tak kiedyś dopadnie, 
pisana nam jest i my jej pisani.

Poemat ten nie zaczyna się - jak można by oczekiwać - obrazem nostalgicznej 
wędrówki i melancholijnej zadumy nad śladami z przeszłości, ale zaskakuje sceną 
wręcz bachiczną, w której puchary wina krążą z rąk do rąk napełniane przez na
dobną karczmareczkę. Taką wersję utworu - choć z pewnym różnicami - utrwaliły 
najważniejsze średniowieczne antologie wczesnej poezji arabskiej13. Istnieją jednak 
przesłanki pozwalające zakwestionować oryginalność tej wersji. W pierwszym rzę
dzie należy zwrócić uwagę na wersy 9 i 10 następujące bezpośrednio po cytowanym 
wyżej fragmencie początkowym:

15 Zob. np. Az-Zawzani, op. cit., s. 94-109; Al-Quraśi, op. cit., s. 139-148.
16 ‘Amr Ibn Kültüm [w:] Az-Zawzani, op. cit., s. 95-96. W antologii Abü Zayda al-Quraśi'ego 

przedzielone są wersem, który u Az-Zawzani’ego figuruje w dalszej kolejności.
17 W tym wypadku zgodnie z terminologią arabską jest to tarşV, ponieważ współbrzmienie ry

mowe nakłada się dodatkowo na odpowiedniość iloczasową końcowych stóp.
18 Wystarczy porównać kasydę ‘Amra Ibn Kultüma w zbiorach Az-Zawzani’ego i Abü Zayda 

al-Quraśi’ego. W pierwszym zbiorze składa się ona ze 103 wersów, natomiast w drugim ze 115.
” Zob. przyp. 7 na str 13.

Stój, nim odjedziesz, dziewczę na wielbłądzie! 
Powiem ci rzecz pewną i ty mi powiesz.

Stój, niech zapytam, jestli to zerwanie, 
bo rozłąka tuż, czy lubego zdradzasz?

Jak widać, wersy te pod względem treści całkowicie odpowiadają konwencji 
związanej z inwokacją kasydy i formalnie rzecz biorąc nic nie stoi na przeszko
dzie, by właśnie od nich rozpoczynał się utwór. Zwłaszcza, że podjęty temat miłos
ny kontynuowany jest w kilku następnych linijkach. Dodatkowym czynnikiem prze
mawiającym za taką hipotezą i wyodrębniającym tę część poematu jest rymowanie 
średniówki i klauzuli (ja Ina : tufybirindy1, które - choć dopuszczalne i nierzadko 
stosowane wewnątrz wiersza - to jednak charakterystyczne jest przede wszystkim dla 
zakończeń połówek pierwszych dwóch hemistychów utworu. Wszystko to, jak rów
nież liczne rozbieżności (zarówno co do porządku jak i liczby wersów) w przekazach 
antologistów18 pozwala wątpić w autentyczność ugruntowanej przez arabską tradycję 
literacką kompozycji poematu ‘Amra Ibn Kultüma. Wątpliwości pogłębia opisywana 
już przez Ibn Salama al-öumahî’ego (756-845) nierzetelność rapsodów i bardów (ar. 
rawiya)'9, którzy przed powstaniem piśmiennictwa arabskiego trudnili się zapamię
tywaniem poezji, rozgłaszaniem jej i przekazywaniem następnym pokoleniom. Dość 15 16 17 18 * 
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częstym zjawiskiem było dowolne wprowadzanie przez nich zmian w tekście utworu, 
pomijanie niektórych jego partii lub dodawanie czegoś od siebie20.

20 W pierwszej połowie ubiegłego wieku szczególnie dobitnie wypowiadał się na ten temat je
den z największych znawców klasycznej literatury arabskiej. Taha Husayn, kwestionując autentyczność 
większości poezji przypisywanej epoce przedmuzułmańskiej (zob. Husayn, Taha, Min tarifa al-adab 
al-‘arabt, t. 1, Bayriit 1975, s. 79-247.

Po bardzo osobistym, nastrojowo-rzewnym i zmysłowym preludium poeta 
arabski epoki przedislamskiej wprowadzał zwykle wątek opisowy, którego przed
miotem mógł być jego wierzchowiec, dzika przyroda, gwieździsta noc, stado antylop, 
burza - słowem wszystko, czego tylko mógłby doświadczyć podmiot liryczny pod
czas swojej wędrówki po pustynnych bezdrożach. Bywało też, że od razu przecho
dził do tematu zasadniczego, dla którego swój poemat skomponował. Mogła to być 
pochwała (ar. madh lub madih); panegiryk na cześć możnego protektora lub własnego 
plemienia, pochwała samego siebie (ar. fafyr) lub też pochwała zmarłego czyli elegia 
(ar. ri[a’). Mogła to być satyra (ar. higa’).

W kasydzie Zuhayra Ibn Abi Sulmá opis (ar. watf) nie jest zbyt rozbudowany 
ani też nie stanowi odrębnego motywu. Pełni raczej funkcję pomocniczą. Występuje 
właściwie w dwóch miejscach i za każdym razem wkomponowany jest ściśle w treść 
nadrzędną. W wersach 7-15 jest rozwinięciem wątku miłosnego. Sędziwy już poeta 
przywołuje z odległej przeszłości obraz odjeżdżających na wielbłądach kobiet, wśród 
których - jak wolno się domyślać - znajduje się jego ukochana. Wyobraźnią podąża 
za nimi, odmalowując stopniowo sceny ich wędrówki. Ten bardzo plastyczny mimo 
oszczędności słów obraz potęgować ma wrażenie miłosnej tęsknoty. Tęsknoty za 
chwilami, które bezpowrotnie minęły. Po raz drugi pojawia się opis w wersach 28-32, 
kiedy mowa o wojnie. Tu także jest on doskonale wpasowany w tyradę wzywającą do 
zaniechania waśni i walk międzyplemiennych.

Poemat Zuhayra w swoim głównym przesłaniu jest panegirykiem. Sławi roz
tropności, szlachetności i szczodrości dwóch mężów z rodu Murra, Harima Ibn Sinána 
oraz Al-Harifa Ibn ‘Awfa, którzy - by wreszcie położyć kres niekończącym się wie
loletnim wojnom pomiędzy plemionami ‘Abs i ĘJubyan - wspaniałomyślnie sami 
złożyli suty okup krwi „stuwielbłądnym stadem”. Jest ta kasyda również pochwałą 
plemienia samego poety i zarazem żarliwym apelem do współplemieńców, by zaprze
stali przelewu krwi.

Utwór kończy cała sekwencja maksym i sentencji (wersy 46-62) noszących 
wręcz znamiona przysłów. Wieńczenie długiego wiersza myślą o charakterze filozo
ficznym lub moralnym (ar. hikma) było częstą praktyką w poezji przedmuzułmań- 
skiej, jednakże tak duże nagromadzenie sentencji w jednej kasydzie jest zjawiskiem 
wyjątkowym. Nic zatem dziwnego, że do Zuhayra Ibn Abi Sulmá przylgnął epitet 
poety-mędrca.

Przyglądając się kasydzie staroarabskiej, nie sposób oprzeć się skojarzeniom 
z klasyczną odą grecką. Tzw. oda pindaryczna składała się z reguły z czterech części: 
pierwsza była pochwałą ojczyzny, zwycięzcy lub igrzysk; drugą wypełniał stosow
ny mit; część trzecia była pochwałą boga zaś ostatnią czwartą część stanowił morał. 
W kasydzie staroarabskiej zamiast pochwały ojczyzny mamy zadumę nad śladami 
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obozowiska w ojczystych stronach, zamiast mitu - opis pustynnej wędrówki poety, 
zamiast pochwały boga - panegiryk. Natomiast zakończeniem zarówno kasydy jak 
i greckiej ody może być morał. I choć trudno doszukiwać się tutaj bezpośrednich 
związków genetycznych, to wydaje się jednak, że spotykane czasami określenie „oda” 
w stosunku do klasycznej kasydy arabskiej jest całkowicie usprawiedliwione.

Taka konstrukcja stanowiła kościec i zarazem wzorzec długiego poematu dla 
wielu pokoleń poetów arabskich - nie tylko przed islamem. Skomponowane w oparciu 
o ten wzorzec utwory najsławniejszych mistrzów mowy wiązanej gromadzone były 
i klasyfikowane przez antologistów. Kasydy powszechnie uznane za najdoskonalsze 
wyróżniano w sposób szczególny, honorując je takimi epitetami jak mu ‘allaąat (klej
notami zdobne)21, mudahhabdt (ozłocone), mugamharat (ściśle spojone) czy mun- 
taąayat (wybrane).

21 W opracowaniach arabistycznych pokutuje nadal dawno już zkwestionowane, oparte na ety
mologii ludowej tłumaczenie nazwy mu ‘allaqa jako „poemat zawieszony”. Jego źródłem jest ciągle żywa 
w arabskiej kulturze, a sięgająca czasów średniowiecza legenda, jakoby najdoskonalsze poematy okre
su przedmuzułmańskiego wypisywane były złotymi literami na płótnie i wieszane na ścianach Ka‘by. 
Tymczasem nazwę tę wiązać należy z tematem ‘ilq, oznaczającym drogocenny przedmiot, klejnot (na ten 
temat zob. np. Qayf, Śawqi, Tarty al-adab al-‘arabi. Al-'A$r al-gahill, Al-Qahira 1976, s. 140-141).
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III. POZOSTAŁE GATUNKI LIRYKI KLASYCZNEJ

Z czasem poeci stopniowo od tego sposobu kształtowania utworu poetyckiego 
zaczęli odchodzić. Klasyczna kasyda jako gatunek stawała się reliktem minionej epo
ki. Rozwinął się z niej nowy typ wiersza, zachowujący, co prawda, dotychczasowe 
normy wersyfikacyjne, ale wolny od gorsetu kompozycyjnej konwencji i tematycznie 
coraz bardziej zróżnicowany. Nazwa pozostała jednak ta sama.

Kryterium tematyczne stało się dla średniowiecznych arabskich krytyków i teo
retyków poezji punktem wyjścia do dalszej klasyfikacji genologicznej. Jej początków 
należy upatrywać w pracy antologistów, którzy, zbierając utwory poetów, próbowali 
je na różne sposoby grupować - także pod kątem tematyki. Najwcześniejszym przy
kładem takiej właśnie, tematycznej klasyfikacji jest Al-Hamasa Abu Tammama (zm. 
846). Zebrane w tym dziele utwory podzielone zostały na dziesięć grup: 1) liryka agi- 
tacyjno-polityczna (ar. hamasa) - najliczniej reprezentowana, której antologia jest po
święcona i której zawdzięcza swój tytuł; 2) elegie (ar. marati); 3) poezja dydaktyczna 
(ar. ’adab); 4) liryka miłosna (ar. nasib); 5) satyra (ar. higa); 6) wiersze o gościnności 
(’adyaf); 7) wiersze pochwalne (ar. madih); 8) liryka opisowa (ar. yifat); 9) wiersze 
anegdotyczne (ar. milah); 10) wiersze o przywarach kobiet (ar. madammat an-nisa). 
Podział ten, mimo że z pewnością oparty na subiektywnych przesłankach, wykorzystu
je po części stosowane powszechnie na długo przed Abu Tammamem i jednoznacznie 
rozumiane określenia rodzajów wypowiedzi poetyckiej. Nadal są to jednak pojęcia 
ogólne, odnoszące się tylko do wymowy czy to całego utworu, czy też jego fragmen
tu, nie zaś nazwy gatunkowe. Istotny krok w kierunku ustaleń genologicznych uczy
nił dopiero Qudama Ibn ća‘far. Po raz pierwszy w sposób naukowy opisał on wystę
pujące w klasycznej poezji arabskiej, jak to określił, „sensy poruszane przez poezję” 
(ar. al-ma‘dniad-ddll ‘alay-ha as-si‘r) lub „cele poetów” (ar. agrad as-su‘ara). Jego 
zdaniem są to: pochwała (wtadi/t), satyra (higa), elegia (marati), porównanie (tasbih), 
liryka opisowa (tu: watf) i liryka miłosna (nasib)12. Nietrudno zauważyć, że za wyjąt
kiem porównania wszystkie te pojęcia mają swoje odpowiedniki w tytułach rozdzia
łów antologii Abu Tammama. Qudama dodatkowo uściśla, że nazwy te mają szero
kie zakresy znaczeniowe. Pochwała może dotyczyć rozumu (‘aq[), odwagi (saga'a), 
sprawiedliwości (’adl) i prawości (’iffa). Z kolei odwaga na przykład odnosi się do 

22 Qudama Ibn ća*far, op. cit., s. 58-130.
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ochrony (himaya), obrony (difa‘), zemsty (afyd bi-at-ta r), nękania wroga (nikaya fi 
al-‘aduww), godności (mahaba), zabicia rywala w walce (qatlal-’aąran), wędrowania 
po odludnych i pustynnych krainach (sayrfi al-mahamih al-muhisa wa-al-qifar) etc23.

23 Qudäma Ibn öa'far, op. cit., s. 66-67.
24 Ibidem, s. 115-118.
25 Ibidem, s. 82-91.

Pewne zdziwienie może budzić fakt, że do tzw. „celów poetów” włączone 
zostało porównanie, trudno bowiem doszukać się jakiegokolwiek logicznego uzasad
nienia pozwalającego uznać je za samodzielną formę gatunkową. Wydaje się, że jest 
to naturalną konsekwencją typowej wśród ówczesnych badaczy arabskich tendencji 
do orzekania o charakterze całego utworu przez pryzmat jednego, niejednokrotnie 
arbitralnie wybranego wątku. Niewykluczone więc, że do uznania odrębności gatun
kowej porównania skłoniły autora Naqd as-śi‘r wiersze o porównaniach rozbudowa
nych (zwanych w terminologii Qudamy at-ta$arruf  fi at-taSbiti24), wybijających się 
zwłaszcza w krótszych utworach,

Podział poezji, którego naukowe ramy wytyczył Qudama Ibn óa‘far był później 
na różne sposoby modyfikowany i uzupełniany. W okresie prądu modernistycznego 
w poezji arabskiej początków epoki abbasydzkiej (VIII-IX w.), charakteryzującego 
się przewagą lekkich form i treści, nastąpiło dalsze urozmaicenie tematyki. Nowe 
kształty przybrała liryka miłosna. Modne stały się utwory sławiące uroki i rozkosze 
życia. Popularność zyskały zwłaszcza tzw. fyamriyyat czyli wiersze opiewające wino 
i winem zakrapiane biesiady oraz [ardiyyat - wiersze opisujące polowania. Z drugiej 
strony, jakby dla przeciwwagi, rozwinęła się liryka refleksyjno-filozoficzna.

1. Panegiryk (mcufih)
Wiersz pochwalny to prawdopodobnie jedna z najdawniejszych arabskich form 

poetyckich. Wieszczowie i poeci, choć cieszący się niekiedy bardzo wysoką pozycją 
społeczną, pełnili przeważnie rolę służebną, czy to w stosunku do swojego własnego 
plemienia, czy też w stosunku do większych lub pomniejszych władców, o których 
życzliwość, protekcję i hojność zabiegali. Rozsławianie i wychwalanie należało więc 
do ich podstawowych zadań.

Qudama Ibn óa‘far wyróżnia cztery kategorie panegiryku w zależności od gru
py społecznej, do jakiej należy osoba będąca przedmiotem pochwały, a więc: panegi- 
ryki na cześć władców, urzędników i dygnitarzy dworskich, wodzów oraz osób z pleb- 
su25. Z podziałem tym wiąże się bowiem odpowiedni dobór przymiotów i cnót, na 
jakich winien skupić swoją uwagę autor wiersza pochwalnego. Wychwalając ministra, 
położy na przykład nacisk na jego zdolności polityczne i szybkość podejmowania de
cyzji, zaś w panegiryku poświęconym rycerzowi-włóczędze (ar. $u‘luk) podkreśli jego 
męstwo i hart ducha, wytrzymałość na trudy, a także szczodrość czy wielkoduszność.

Niekiedy formę panegiryku wykorzystywał poeta, by przed swoim protekto
rem wytłumaczyć się z popełnionych lub przypisywanych mu win, oczyścić swo
ją reputację, zapewnić o swej lojalności. Przykładem może być wiersz An-Nabiga 
Ad-Ę>ubyani’ego adresowany do lachmidzkiego władcy An-Nu‘mana Ibn al-Mundira 
(zm. 610), którego dworu poeta ten przez lata był ozdobą, by w końcu, na skutek prze-
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ciwieństw losu, przejść na służbę Ghassanidów - odwiecznych rywali Lachmidów. 
Przebłagalny ton utworu z wyraźnym odcieniem wyrzutu przechodzi płynnie w po
chlebczy panegiryk:
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Mówią - niech cię zło nie tknie - żeś mnie zganił 
i tym się zamartwiam, i nad tym biedzę.

Spałem jakoby mi dziewki służebne
na cierniowym krzewie łoże posłały. 

Klnę się, żem twojej ufności nie zawiódł,
bo człek innej niż w Boga nie ma wiary. 

Jeśli ci o mnie mówili, żem zdrajca
ten co ci doniósł, łgarz i arcykrętacz 

Wszakże jam sobie panem był na ziemiach,
co gdzie nie spojrzysz bezkres i swoboda. 

Króle i druhy, gdym do nich przybywał 
grosiwem sypali i bratem zwali, *

26 An-Nabiga atf-Dubyani, op. cit., s. 17-18.
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Jeśli więc ludowi dobro wyrządzisz, 
ich wdzięczność czemuż ma być zakazana?

Nie czyńże mnie przed ludźmi potępieńcem 
jak smołą oblanym, parchem pokrytym.

Czyżbyś nie widział, że Bóg cię wywyższył, 
a każdy król pochlebca uniżony?

Ty jesteś słońcem, królowie gwiazdami;
gdy ono wschodzi, blakną wszystkie gwiazdy.

Nie odtrącasz brata mimo win jego;
bo któryż to z ludzi jest nienaganny?

Jeślim spodlony, tom rab coś go spodlił; 
jeśliś łaskawy, to łaskę okażesz.

2. Satyra (higa’)
Zdaniem Qudamy Ibn óa‘fara satyra jest przeciwieństwem panegiryku, za

tem im więcej w wierszu znajdzie się antonimów słów wyrażających pochwałę, 
tym bardziej staje się on prześmiewczy27. Wyśmiewanie i wyszydzanie rywali lub 
nieprzyjaciół było drugą ważną funkcją poety. Stąd popyt na satyrę był nieustanny. 
Ciętym rymom, zwłaszcza w relacjach międzyplemiennych okresu przedmuzułmań- 
skiego, przypisywano właściwości wręcz magiczne. Wierzono, że mogą one razić 
równie skutecznie jak oręż. Dlatego też staroarabska satyra miała często charakter 
ciężkiego, czasami pełnego niewybrednych inwektyw paszkwilu. Stylu takiego nie 
unikali nawet najbardziej znani mistrzowie mowy wiązanej. Ilustruje to następujący 
fragment wiersza Al-Afotala (640-710), jednego z trzech wielkich, rywalizujących ze 
sobą poetów okresu omajjadzkiego28 29, w którym bezlitośnie atakuje on swego oponen
ta, Al-ćarira oraz jego klan:

27 Qudama Ibn ća‘far, op. cit., s. 92.
29 Obok Al-ćarira (653-733) i Al-Farazdaqa (641-732).
29 Al-Ahlal, op. cit, s. 166.
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Taki to ludek, że gdy pies gości wyczuje, 
zaraz matce mówią: Nasikajże na ogień! 

Trzyma więc mocz zazdrośnie i go nie oddaje, 
sika po kropelce tylko wtedy, gdy każą. 

Gdy im kogo zabiją, nigdy pomszczon nie jest, 
takoż i gdy w potrzasku, walki nie podejmą.
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Dalej - każdy z osobna - siedzą w swoich domach, 
miotając się pomiędzy: bać się czy uciekać?

Siądźże więc Dżarir, boś górę iście napotkał 
trudną - przed tobą fala wezbrana nadciąga.

Jak widać, Al-AJjfal nie przebiera w środkach, uderzając w najczulsze miejsca 
arabskiego honoru. Nie dość, że w sposób obelżywy portretuje osobę i pozycję matki 
w klanie Al-ćanra, to jeszcze w sposób perfidny znieważa współplemieńców swo
jego rywala. Ukazuje ich bowiem jako chciwych prostaków, którzy, by nie ugościć 
przybysza, gaszą ogień w palenisku, sprzeniewierzając się świętemu dla Araba naka
zowi gościnności. A ponadto przypisuje im gnuśność, tchórzostwo i brak plemiennej 
więzi. Wreszcie dostaje się i samemu adresatowi satyry, Al-óarirowi, któremu Al- 
Afy(al radzi, by potulnie siedział wobec majestatu jego potęgi.

Choć ostrze satyry staroarabskiej wymierzone było przeważnie w kierunku wy
mienionych z imienia osób czy środowisk, nie brakowało też utworów piętnujących 
same tylko negatywne zjawiska, bez przypisywania ich konkretnym ludziom. Jako 
przykład niech posłuży krótki wiersz Al-Hu(ay’y, będący zgrabną satyrą na skąpca:

Tyrałem pazurami, rąbałem motyką,
aż się na opokę kamienistą natknąłem.

Gdym doń w potrzebie przyszedł, udał zajętego; 
naraz głowę opuścił - rzekłem: Umarł zda się.

Jużem zgon jego miał światu obwieścić, widząc 
jak tchnienie śmierci wydaje - wtem duch mu wrócił.

Rzekłem mu więc: Obaw nie miej, już tu nie wrócę.
Wtem strach mu minął - zamilkł, błędnym wodząc wzrokiem.

3. Elegia (martiya)
Według autora Naąd aś-śi‘r elegia jest odmianą utworu pochwalnego, tyle że 

na cześć zmarłego. Od panegiryku odróżnia ją tylko występowanie słów i wyrażeń 
wskazujących jednoznacznie, iż rzecz odnosi się do kogoś, kto odszedł już z tego 
świata. W mowie pogrzebowej bowiem kładzie się nacisk na te przymioty zmarłego, 
które za życia były powodem jego chwały30 31. Typowym przykładem takiej wierszowa
nej mowy pogrzebowej jest utwór Al-Mutanabbi’ego ku czci niejakiego Muhammada 
Ibn Ishaqa z rodu At-Tanu|)T’ich którzy w X w. sprawowali władzę w Latakii:

30 Al-Hu(ay’a, op. cit., s. 262.
31 Qudama Ibn Ga‘far, op. cit., s. 100.
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Wiem ci ja - a człek rozumny świadom wszak tego -
że życie, choćbym się borykał, iluzja jest. 

Widzę jak każdy, kto się nadziei ze wszechmiar
chwyta, ku nieuchronnemu zmierza końcowi. 

Ty coś się krypty otchłani stał zakładnikiem,
gdzie blask i światło z twego tylko bije lica! 

Nigdym nie sadził nim cię do grobu złożono,
że gwiazd promienie przez ziemię przebić się mogą. 

Nigdym nie ufał, pókiś na marach nie spoczął,
że ujrzę grań Radwa w rękach mężów niesioną. 

Wynieśli go, a każdy w żałobnym pochodzie
niczym Mojżesz na Synaju błyskiem olśniony. 

Słońce na firmamencie niedomagające,
ziemia dygocze jakby wnet rozpaść się miała. 

Wokoło szelest anielskich skrzydeł się wzmaga,
oczy wszystkich mieszkańców Latakii wpatrzone. 

Aż nad mogiłę tłumnie przybyli, a grób jego
w sercach wszystkich Jedynego wiernych wyryty.

32 Al-Mutanabbi, op. cit, s. 66-67.
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Płótno śmiertelne całym jego mieniem;
śpi, a powieki miast czerni, kamfora zdobi.

Okrywa majestat, złotoustość, nabożność, 
odwagę niezłomną i mądrość i szczodrość.

Pochwał zda się starczy, by życie nimi wrócić. 
Dopiero pogrzebion, a jakby już zmartwychwstał.

Pamięć o nim jest niczym Jezus syn Maryji, 
Ciało jego jak Łazarz do grobu złożony.

W wierszu tym nie wyczuwa się żadnego emocjonalnego zaangażowania autora. 
Czytając go, odnosi się wrażenie, że skomponowany został wyłącznie na zamówienie 
rodziny zmarłego, jako swego rodzaju nekrolog. Jego pompatyczno-oficjalny ton 
utwierdza w takim przekonaniu.

Dla porównania, zupełnie inna w swoim charakterze jest następująca elegia 
poetki Al-^ansa’ (575-664) z plemienia Banu Sulaym poświęcona pamięci jej brata 
poległego w jednej z międzypłemiennych potyczek:
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Bodaj mnie matka moja zdrową nie zrodziła, 
bodajem w rękach położnej w proch się zmieniła.

Bodajby niebo runąwszy z ziemią się zwarło, 
by wszystko pomarło; i bosy i w but odzian.

Rankiem śmierć Sachra głoszący trwogą mnie przejął, 
rozpacz mi w spadku zostawił, troskę przewlekłą.

“O czym że mówisz?" - powiadam. Ten zaś odrzeknie: 
“Śmierć syna Amra głoszę, iż nas osierocił”.

Po tobie, w niczym nie zakosztuję już szczęścia 
i nie zapłaczę, nad sierot losem bolejąc.

Niedola bliskich jakież teraz ma znaczenie 
po tym, co śmierci kielich aż do dna wychylił?

33 Al-tJansa’, op. ciL, s. 112.
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Utwór, złożony zaledwie z sześciu wersów, jest wzruszającym, przesyconym au
tentycznym bólem a zarazem pełnym prostoty lamentem. Nie ma tu nic ze sztuczności, 
jaka była udziałem cytowanego wcześniej wiersza Al-Mutannabi’ego. Al-^ansa’, do
świadczona boleśnie utratą swoich ukochanych braci i synów, stała się mistrzynią 
liryki żałobnej. Jej wiersze, poza wspomnianą już szczerością wyrazu oraz łatwością 
języka, charakteryzują się wyczuwalną rytmiką, wzbogacaną jeszcze niekiedy do
raźnymi środkami instrumentacyjno-rytmizacyjnymi, przypominającą miarowe zawo
dzenia płaczek pogrzebowych. Ilustruje to kolejny wiersz tej poetki:
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Opłakujcie, oczy moje, Sachra z boleści
i z bojaźni, co serce do głębi przepełnia.

Pomnę Sachra szlachetność, a pamięć o lubym 
to do ckliwości, to do rozpaczy popycha.

Płaczcie nad sierotami, co im bólu zadał 
los okrutny, bo ból ów do cna mnie przygniata.

Płaczcie nad strojnym w turban i nad chlubą wodzów, 
gdy ich oszczepy niczym rzemienie chlastają.

Nad Bin Szaridem, przodków którego nie zliczysz, 
bo choć dumą sławny, pan to nie jest nikczemny.

34 Al-tJansa’, op. cit, s. 136-137.
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Gdybyż przeznaczenie skarbcem było klejnotów, 
Sachr byłby przeznaczenia klejnotem młodości.

Występkami gardzący, klęski zadający, 
zbytek za nic mający, nie łotr ni słabeusz.

Obrońca prawdy, w dnia spiekocie nieugięty, 
wybawca pojmanych, mocarz - nie chłystek jaki.

Straż na wzgórzach pełniący, rękojmia zastawu, 
przewodnik do wodopoju, postrach rywali.

Ozdoba zgromadzeń, proporce dzierżący, 
doliny przemierzający, jak wilk pustynny,

Obrońca towarzyszy w potyczce zaciekłej, 
w dwójnasób wspomaga tych, co o pomoc proszą.

Rywala na miejscu trupem sinym powala, 
którego odzienie wnet robactwo plugawi.

Oddaje ci ile tylko dusza dać może 
bogactwa - darczyńca to, lubo nie dobrodziej.

W porównaniu z poprzednim utworem, który jest jakby naturalnym wybuchem 
rozpaczy w chwili nadejścia tragicznych wieści, tym razem mamy do czynienia ze 
skargą już w jakimś sensie zracjonalizowaną, gdzie żal po utracie kochanej osoby 
wyraża się w rozpamiętywaniu jej cnót i przymiotów z jakich znana była za życia.

Wiersz ten - czego w takim stopniu nie oddaje tłumaczenie - jest ponadto moc
no zrytmizowany. W wersach 2, 9 i 10 a także częściowo w 1 i 5 występuje zgod
ność członowania metrycznego i językowego - granice dwustopowych, typowych 
dla metrum basi( sekwencji-------u—/ u u — pokrywają się z granicami wyrazów,
przy czym w wersach 9 i 10 całostki te uwydatnione są dodatkowo rymem. Rym we
wnętrzny zastosowany też został w wersach 7, 8 i 11, tam jednak związana z nim seg
mentacja rytmiczna tekstu przebiega w poprzek struktury stopowej - granicy rymują
cych się całostek wewnątrz wersu nie zbiegają się z zakończeniami wyrazów. Do tego 
jeszcze paralelizmy morfologiczne w postaci analogicznych wzorców fleksyjnych 
i słowotwórczych w rymujących się wyrazach a także paralelizmy składniowe - za
stosowanie takich samych konstrukcji przydawkowych w wersach 7-11.

4. Liryka miłosna (nasib i gazal)
Tematyka erotyczna zajmowała istotne miejsce w klasycznej poezji arabskiej 

zarówno przed jak i po pojawieniu się islamu. Nie ograniczała się przy tym do prze
strzeni samej tylko, z natury sentymentalno-ckliwej, inwokacji (nasib) staroarabskiej 
ody. Niejednokrotnie stanowiła osobny wątek utworu, o czym świadczy choćby ten 
przesycony zmysłowością fragment kasydy Imru’ al-Qaysa:
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W dniu gdym wielbłądzicę swoją dla dziewek zarżnął, 
jej siodło jakżeż jukami było ciężarne.

Dziewki zaś mięsiwem jej ciskać w siebie jęły
i sadłem, co niczym frędzle chusty jedwabnej. 

Razu pewnego pod Unajzy wszedłem baldach;
Biada ci - rzekła - nie kaź mi przecie iść pieszo! 

Gdy zaś się z nami siodło na bok przechyliło,
rzecze: Zejdź, Imru ’ al-Qajsie! Wielbłąda zajeździsz! 

Jedźże dalej - odparłem - i cugli pofolguj,
i mi owoców twoich zażywać nie wzbraniaj. 

Bom i brzemienną i karmiącą w noc nachodził, 
odwodząc od malca w talizmany strojnego. 

Gdy za jej plecami zakwilił, odchyliła
pół siebie, drugą połową tkwiąc wciąż pode mną. 

Dnia jednego, na piachach wydmy odmówiła
i śluby uczyniła przede mną niezłomne. 

Powściągnijże, Fatimo, nieco swą zalotność!
Lecz jeśli mnie chcesz odtrącić, bądźże choć miła. 

Ułuda cię zwiodła, żem się w tobie zadurzył
1 że co jeno każesz, serce me uczyni.

35 Imru’ al-Qays, op. cit, s. 33-39.
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Jeśli ci zaś osoba moja nie jest miłą, 
czemuż to mego serca z twojego nie wyrwiesz.

Oczy twe po to łzy jeno leją, by razić
jak strzały udręczonego serca ostatki.

Z iluż białogłowy w niedostępnych namiotach 
zażywałem rozkoszy niczym nie naglony.

Ominąwszy straże i mieszkańców gromadę 
żądnych zabić mnie skrycie, gdyby tylko mogli.

Z czasem, w miarę upowszechniania się krótszych, jednowątkowych form wier
szowych, poezja miłosna ukształtowała się jako odrębny tematycznie typ wiersza. 
W swoim charakterze pozostała nadal w przeważającej mierze liryką bezpośrednią 
i osobistą, w której poeta całkowicie utożsamia się z myślami, uczuciami i doznania
mi podmiotu lirycznego. Była to też często erotyka śmiała, przepełniona seksuali
zmem, choć nie pozbawiona pewnej finezji. Na przełomie siódmego i ósmego wieku 
za mistrza takiego właśnie wiersza uchodził ‘Umar Ibn Abi RabFa (644-719). Oto 
próbka jego twórczości:
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Dziewczęciu o piersiach krąglutkich rzekłem: 
„Spocznij na piachu, cóż, że brak poduszek!" 

„Na Boga! - rzekła - twym słowom posłusznam, 
choć żądasz tego, czegom nienawykła". 

Całowałem w noc długą bez ustanku, 
ssąc słodycz piżma, miód jakby spijając.

A gdy świt nastał: „Zhańbiłeś mnie" - rzecze - 
„Wstań! Acz nie naglę. Jeśli chcesz, to zostań." 

Dla jej ust samych muśnięcia zostałem, 
dla pocałunków i dla pogaduszek.

36 ‘Umar Ibn Abi Rabfa, op. cit., s. 113.
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Nasyciwszy się, jej burka okryty 
rzekłem: „Oczy me, jutro łzę urońcie!”

Powstała, suknia zamiatając wokół, 
szukając paciorków pereł rozprysłych.

Jakby na drugim biegunie erotyki staroarabskiej rozwinęła się poezja miłos
na w konwencji platonicznej, hołdująca uczuciu czystemu, wolnemu od zmysłowej 
namiętności. Takim rodzajem ekspresji poetyckiej wyróżnia się przede wszystkim 
ćamil Ibn ‘Abd Allah Ibn Ma‘mar (zm. 701) wywodzący się z plemienia Banu ‘Udrą, 
koczowników, których skłonność do uczuciowej egzaltacji była już w tamtych cza
sach przysłowiowa, a określenie ‘uęlri weszło do języka arabskiego jako synonim 
miłości platonicznej. Poeta ten znany jest bardziej pod imieniem óamil Butayna, jako 
że Butayna była wybranką jego serca i jednocześnie nigdy nie spełnioną miłością. To 
właśnie o niej i do niej mówi w jednym ze swoich wierszy:
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Przypłynęła do mnie Buthajny zjawa nocą 
z oddali; stęskniona za mną, rozmiłowana.

Wędrowała z Tila al-Hidżri aż dotarła 
do mnie, do Aszaronów i Ghafików rodu.

Z jej wonią jakby piżma zapach się połączył; 
sączy się z jej rękawów, bije od jej ramion.

Ulatuje, gdy ona z łoża swego wstaje, 
nęci tego, kto w jej niewinności objęciach.

Odejście z Tajmy bólem było i zgryzotą, 
tęsknotą, z którą przenigdy rozstać się nie da.

Wszak wielbiciela swego ona nie hołubi; 
za dewizę ma cnotę - taka jej natura.

O czymże to oszczercy opowiadać będą, 
jeśli nie o tym, iżem oblubieńcem twoim.

37 ćamil Butayna, op. cit, s. 55.
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Prawda to, co oszczercy mówią, żeś ty szczodra
dla mnie, chociaż nie od wszystkich żeś przywar wolna.

Zjawiskiem osobliwym w literaturze arabskiej pierwszych dwóch wieków 
ery muzułmańskiej, a jednocześnie odzwierciedleniem przejawów ówczesnego ży
cia towarzyskiego była poezja miłosna o charakterze homoseksualnym. Adresatem 
uczuć, wzdychań i erotycznych uniesień zawsze męskiego podmiotu lirycznego jest 
najczęściej piękny młodzian, nierzadko eunuch, których zwłaszcza w epoce wczes- 
noabbasydzkiej nie brakowało. Ciekawym przykładem takiej poezji jest żartobliwy 
wiersz Abu Nuwasa:

Gdy mnie mój luby opuścił i żadnych 
liścików odeń nie miałem ni wieści, 

Tęsknica taka mnie wzięła, że zabić 
mnie mogła pamięć o lubym i troska.

Aż diabła wzywam samego i tak doń 
rzekę skrycie a łzy mi ciurkiem kapią: 

Czyżbyś nie widział, że dola ma czarna, 
że mi powieki od płaczu wrzód okrył? 

Jeśli miłości mej wlać nie potrafisz 
w kochanka pierś mego - ty mocarz taki. 

Rymy porzucę i piosnek słuchanie, 
nawet mi wino już w nogi nie pójdzie. 

Koran studiował będę nieustannie, 
biegał na nauki, starań przykładał,

M Abu Nuwas, op. cit., s. 291.
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Postu i modlitwy zawsze przestrzegał, 
i w dobru wieczności ufność pokładał.

Jeszcze kwadransa pół nawet nie przeszło, 
a przy mnie mój luby o litość prosi.

5. Liryka agitacyjno-polityczna (hamasa)
Ważnym zadaniem poety, szczególnie w okresie wczesnego średniowiecza 

było mobilizowanie swoich rodaków i zagrzewanie ich do boju w czasach waśni i po
tyczek międzyplemiennych. By to osiągnąć, trzeba było wykrzesać w ludziach zapał, 
entuzjazm i fanatyczną wręcz żarliwość. Te wszystkie cechy mieszczą się właśnie w 
arabskim określeniu hamasa. Słowa musiały być więc gorące, przypominać chwałę 
poprzednich zwycięstw, dodawać odwagi poprzez ukazywanie wzorów bohaterstwa 
i dzielności, wzmagać nienawiść i pogardę dla nieprzyjaciół, umacniać poczucie więzi 
i oddania sprawie plemienia lub klanu. Taką wymowę ma na przykład wiersz ‘Antary 
Ibn Śaddada, żyjącego w VI w. legendarnego poety-rycerza z plemienia ‘Abs:

jCp ¿r* ¿r*

JL-J-I OL^I j (j-* j

S ji- 4-r; ¿£->

JCsJJI *>

Jl *1^1' CjLlj» jlb la'l ~ j

<JI ¿i-\ jLi-óJl .Jl '

(Jl—CZAJL-

¿JLf. 1<JI '■ iSlI« jl *««4>ll 
39 - >- -

J1 m CjCjU b

>«.4i|l (j-* -Cit 4, A (J jj

•p jp i.

-Clii c, i.—«.' lij TiUi—»j

(ji j \li Sj-** ^1*

ji oir, aVi Lat 

>i "j—\7ii ii| ^Cai '¡fC— b

j| V$ll »L« z tfjj (^*-<-'1 

'i '¿r* f* 

f ¿r*

Stańcie do walki ze mną nocne zmory 
raz z mojej prawej, a raz z lewej strony.

Męczcie się z szarżą mą i zaciętością,
Bóg świadkiem, myśli mych nie omotacie.

39 ‘Antara Ibn ŚaddSd, op. cit, s. 200.
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Moja żarliwość twardsza jest od skały
i potężniejsza od gór niewzruszonych. 

Ma włócznia, gdy zbłądzę nocą, trakt znajdzie
i z zagubienia mego wyprowadzi. 

Mój koń, gdy w pełnym pędzie, błyskawice 
za nim spod kopyt iskrzących się sypią. 

Gniady, czernią się w półmroku odcina,
między ślepiami plamka jak półksiężyc. 

Życie swe dla mnie poświęcić jest gotów,
i ja dlań życie i fortunę oddam. 

A gdy nastanie wojny targowisko
i się rozpali lśniącymi ostrzami, 

ja hurtownikiem będę, zaś ma włócznia 
kupcem, co dusze kosztowne kupuje. 

Hej, lwy pustyni! Gdy wojna zapłonie,
za mną pójdźcie z wyludnionych pustkowi. 

Pójdźcie za mną, a krew wrogów ujrzycie, 
pośród pagórków i piachów płynącą. 

Na koniec wróćcie i mi podziękujcie.
Pomnijcie me czyny, coście widzieli. 

A ludzkie czerepy zbierzcie na karmę
dla synków waszych i dla młodych lwiątek.

Później, pod rządami kolejnych arabsko-muzułmańskich dynastii i pomniej
szych książąt, w charakterze tego rodzaju liryki niewiele się zmieniło. Tylko poeci, 
a przynajmniej pewna ich część, stali się w swojej twórczości oddani bardziej pro
tektorom i władcom, którym służyli niż własnym plemionom, a ich wiersze stały się 
przez to bardziej polityczne niż autentyczne.

6. Liryka opisowa (watf)
Opis, jak już wiadomo, stanowił jeden z najistotniejszych elementów klasycz

nej ody arabskiej. W swej skonwencjonalizowanej formie występował z reguły w czę
ści inwokacyjnej kreśląc scenę opuszczonego beduińskiego obozowiska. I niekiedy, 
jak w cytowanym wyżej fragmencie kasydy Labida Ibn RabFa40, bywał dość mocno 
rozbudowany. Ale nie było to jedyne miejsce jego zastosowania. Również w dalszych 
partiach wiersza poeci chętnie doń sięgali, pomagał bowiem konstruować stosow
ny nastrój i klimat oraz w jakimś stopniu oddawał odczucia podmiotu lirycznego. 
W staroarabskich poematach nie brakuje więc opisów przyrody, rozgwieżdżonych 
nocy, burzy, pustynnych pejzaży ale także pięknych kobiet, koni, wielbłądów, dzi
kich zwierząt etc. Ciekawym przykładem jest żywy i barwny opis konia w sztandaro
wej kasydzie Imru’ al-Qaysa:

40 Zob. s. 162-163.
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O poranku, kiedy ptactwo jeszcze w gniazdach swych 
pędzę a koń mój zwalisty od wiatru szybszy. 

Zwrotny, co w przód iw tył goni, w odskoku bystry, 
jak głaz skalny nurtem wartkim z wyżyn niesiony. 

Gniadosz to - gładki, że derka się z niego ślizga 
jak deszczu kropla po wygładzonym kamieniu. 

Smukły a wigoru w nim, że w cwału tętencie, 
gdy się zagrzeje, prycha niczym kocioł z warem. 

Inne w ciężkim galopie tumany wzniecają 
spod kopyt o ziemię dudniących, gdy on płynie. 

Pacholę niemocne szybko z siodła wytrąci, 
takoż i osiłkowi szaty sponiewiera.

Szybki jak bączek, co nim dziecię, w ruch wprawiwszy, 
kręci i wiruje dzierżąc dłońmi za sznurki.

Zad niczym u gazeli, nogi jak u strusia, 
kłus jakoby wilczy, kroki lisa młodego,

Żebra potężne, a zajdź go od tyłu, ujrzysz 
ogon prosty, co aż ku ziemi rozkrok skrywa.

Gdy w zrywie, bok jego jak żarna panny młodej 
albo kamień młyński, co kolokwintę zgniata.

Na jego szyi jeszcze krew łownej zwierzyny 
jakby na posiwiałych włosach henny plamy.

41 Zob. Imru’ al-Qays, op. cit, s. 51-56.
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Poezja opisowa sensu stricto wprowadzona została do poezji arabskiej właści
wie dopiero przez tzw. „modernistów” ósmego i dziewiątego stulecia. Zgrabne wier
sze opisowe komponował m.in. Abu Nuwas. Najczęściej poświęcone były one winu
i polowaniom, ale zdarzały się też i takie:
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Powiem wam teraz o jednym indorze, 
co piękniejszy niż paw w Mahdiego zamku

Dzielny jak ten kto lwa w jaskini nęka.
Wokół niego indyczek armia stąpa,

co rusz na jedną to na drugą wskoczy.
Gulgot jego niczym pioruna grzmoty, 

dziób jego jakoby oskard szpiczasty -
gdy nim uderza, nic mu się nie oprze.

Oczy ma z przodu i z tyłu zarazem, 
szyja i głowa do róży podobne.

42 Abu Nu w as, op. cit., s. 235-236.
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Pierze jak szata suto haftowana,
po wierzchu puszkiem błyszczącym pokryte 

jak frędzle, co szablę przyozdabiają.
Postura potężna, kształt harmonijny, 

sylwetka zgrabna, korpus wyprężony,
grzbiet lekko zgięty, szlachetna uroda. 

Nogi rozwarte, gdy się na nich wspina,
a ich podporą dwa smukłe golenia. 

Ostrogi jego dobrze zaostrzone
jakby to były podkowy, gdy pędzi, 

lub bransolety brzęczące, gdy kroczy.
Rywalowi nigdy on nie przepuści; 

ileż ptaków obił, ile obije,
wierzgając, skacząc, łomocząc skrzydłami. 

Szasta i macha to w dół to znów w górę
jak ręce tkaczki na krosna osnowie.

Gdy indor stanie, po dwakroć roślejszy, 
skok jego do skoku rysia podobny.

Nie ma takiego, co mu sprostać może,
chwała więc Bogu, co chwały jest panem!

7. Poezja bachiczna43 (fyamriyyat)

43 Określenia tego nie należy tutaj oczywiście w żaden sposób łączyć z kultem Bachusa. Zostało 
ono użyte jedynie dla oznaczenia poezji poświęconej winu i hulaszczym zabawom.

Za pierwszego piewcę wina w literaturze arabskiej uznawany jest tradycyjnie 
Walid Ibn al-Yazid (708-744), jedenasty kalif z linii omajjadzkiej i jednocześnie uta
lentowany poeta, aczkolwiek napitkowi temu poświęcali swe rymy poeci arabscy na 
długo przed nim, jak choćby Maymun Ibn Qays al-A‘śa (530-629). Najbardziej jed
nak ten typ poezji rozsławił bard Abbasydów, Abu Nuwas, przydając mu jednocześ
nie lekkości i artystycznego szlifu. Oto jedna z jego pieśni na cześć wina:
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Nalejże mi, synu Uzajna, 
napoju złocistego nieco!

Nalewaj mi póki nie ujrzysz,
iżem w obłędzie nieskrywanym.

Od wina tego ociemniałość
oczu na losu nieuchronność.

Dojrzewało w stągwiach glinianych 
aż mej rozpusty godne się stało.

Gdy zaś je wodą zakropiono,
jakby się oko nań rozlało,

Spoziera ku nam przenikliwie, 
powieką za nic nie chce ruszyć.

Złoto perłami się okrywa
o każdym czasie, w każdej chwili.

Ujęte dłońmi karczmarzyka,
co w szatę z jaśminu odziany,

Z kwieciem nagietka upiętym
za jednym uchem i za drugim,

Lekkością i wdziękiem góruje, 
maestrem będąc błazenady.

Wyśpiewaj mi, synu Uzajna,
pieśń, co Al-Matyrony sławi.

8. Poezja łowiecka (jardiyyat)
We wczesnym okresie panowania Abbasydów rozwinęła się moda na organi

zowanie wielkich polowań. Na łowy ruszał zwykle karawaną cały niemal dwór. Przy 
wtórze ujadających psów myśliwskich, ze specjalnie szkolonymi sokołami, krogul- 
cami, jastrzębiami i gepardami. Polowano na dzikie ptactwo, antylopy, dziki, króliki 
a bywało, że nawet na lwy.

Nie dziwi więc, że tematyka łowiecka znalazła odzwierciedlenie w twórczości 
ówczesnych poetów. W opartych z reguły na rytmie ragazĄi utworach nie brak żywych, 
poetycko przetworzonych, niekiedy bardzo plastycznych scen pościgu za zwierzem, 
drobiazgowych opisów psów i sokołów oraz ich łownej zręczności. Niepodzielnym 
mistrzem tego gatunku był nie kto inny jak cytowany już wyżej Abu Nuwas:

44 Abu Nuwas, op. cit., s. 599-600.
45 Na temat metrum raga: zob. s. 40-43.
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Jak na łowy, to z bystrookimi sokoły; 
każdy żarłoczny, o wzroku dalekosiężnym.

Brew wydatna, oczy jeszcze nie chwytne; 
rozwodnionym mlekiem go nie karmiłeś.

Nie na równinach go matka zrodziła, 
jeno na gór niebosiężnych wierzchołkach.

Lotki ma zwarte, rzadkim puchem kryte, 
barwnie upstrzony od grzbietu po szyję.

Chyżego królika migiem pochwyci, 
spadając raptem z podniebnego lotu,

Brzeszczotem go przekłuwając zatrutym
i dziobem jak mątwi zęby wygiętym.

Krążą wysoko hen na firmamencie 
gotowe w pościg błyskawicą ruszyć.

U kresu łowów, zanim sił zabraknie 
powracającym z daleka o zmroku.

Pięćdziesiąt jakoby koźlątek tłustych;
te już ubite, tamte jeszcze żywe.

9. Liryka refleksyjno-filozoficzna (zuhdiyyai)
O marności i przemijaniu doczesnego bytowania mówili na co dzień kazno

dzieje. Z meczetowych kazalnic przypominali o nieuchronnej śmierci, konieczności 
refleksji nad sensem swojego życia, kreślili wizje raju lub wiecznego potępienia, na
woływali do umartwiania się i rezygnacji z ziemskich uciech. W arsenale stosowanych

46 Abu NuwSs, op. cit, s. 177. 
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przez nich środków retorycznych nie mogło zabraknąć elementów mowy wiązanej. 
Niektórzy, prócz sławy pobożności i ascezy, mieli też opinię zdolnych wierszopisów, 
jak na przykład Muhammad Ibn Kunasa (741-777)47 48.

47 Na jego temat zob. Qayf, Śawqi, Tarty al-adab al-‘arabi. Al-‘A$r al-‘abbasi al-awwal, 
Al-Qahira 1982, s. 4O6^M)9.

48 Abu Nuwas, op. cit. s. 347.

Paradoksalnie jednak najlepsze wiersze tego gatunku tworzyli poeci, którzy 
przez większość swojego życia cieszyli się reputacją daleką od wstrzemięźliwości 
i dewocji. I tu znowu nie sposób nie odwołać się do Abu Nuwasa. W ostatnich latach 
przed śmiercią z powszechnie znanego hulaki i rozpustnika miał się on przeistoczyć 
w ascetycznego moralistę ubierającego w rymy słowa, które wcześniej brzmiałyby 
z pewnością w jego ustach jak parodia:

j <—i/* a i

1 ■ ;'iab (J -L«JI

L_jJ.'/» allj Jjlal' J ¿pi

f
13^'? (_/ui jir

’pil '¿H lali

> Ob J JJ u

j aLl ¿^ J

A* k

a JL»-t j~«AI ¿)j 

Tai ¿t_Si

.1, • ■* •.

¿^ (».: 1 aj a»

C_2JI <i-»-

I. «JL—* 4)1 j4)1

Synowie łez i słabostek, 
synowie niemocy i znoju

188



Synowie duchem dalecy, 
choć przecie obliczem bliscy.

Wy, co tak posturą różni, 
jedni smukli, drudzy niscy. 

Basta grzechowi powiedzcie 
a sakwy zapieczętujcie. 

Gdzież ci, co przed wami byli 
odwagą sławni i grozą? 

Rozpytujcie o nich w miastach, 
poszukujcie o nich wieści. 

Dawno przed nami odeszli, 
a my ich śladem podążym. 

Kto odszedł jest nam przestrogą, 
jutro my ostrzegać będziem. 

Wszak śmierci ręka pochwycą 
prędzej niźli oka mgnienie. 

Któż wie czy jutro wraz z wami 
szaty ziemnej nie przywdzieję, 

Kiedy się już przeniesiecie 
z pałaców do grobu mroku, 

Gdzie wam nikt stawiał nie będzie 
ani kopuł ani komnat. 

Gdzie nie będzie paradować 
nikt dla uciech, ni pogwarek.

Boże zlituj się nad sługą, 
co Boga wielbił posłuszny.

Boże przebacz winy tego, 
co w bojaźni żył i czuwał.

W wierszu tym widoczna jest pewna równowaga pomiędzy zawartością a for
mą. Apel o wyrzeczenie się ziemskich przyjemności i wygód wyrażony został pro
stym i oszczędnym językiem przy zastosowaniu krótkiego formatu wierszowego.

W podobnym duchu tworzył inny poeta przełomu VIII i IX stulecia, Abu al- 
* Atahiya (747-828). Cała jego młodość i wiek średni upłynęły głównie na beztroskich 
zabawach i biesiadach w miejscach uciech Kufy i Bagdadu, w towarzystwie opojów, 
pieśniarek, muzykantów, homoseksualistów. Aż kiedy przekroczył pięćdziesiątkę, 
dokonała się w nim radykalna zmiana. Do końca swoich dni wiódł żywot ascety 
i abnegata, a to znalazło odbicie w jego wierszach, w których od tej pory zapanowała 
atmosfera surowości i egzystencjalnej zadumy:

jlT f41)1 j JLl ¿)j

QJGT j Jij Gt 'pLćJ Ci

189



jj I.—J <—’Uall C..

aTj'.» » ć)!^' (j-* <—jj L 

aJLS~L jCLb ^*,'~ ~ * *—’j
•* * -

f «-I«'* U J* (/^!-i l*

Jeśli Bóg co postanowi, będzie zrobione;
jakże nam nie znać czegoś, co nieznanym nie jest? 

Wszak nam wiadomo, iż podążamy za tymi,
którzy odeszli, choć w nas nadzieja na trwanie. 

Temu co za ziemskimi uciechami goni
ręczę, iż żyć tak będzie póki ma zajęcie.

Iluż to przez protektorów swych zaślepionych
co ranek i co noc w mogiłach się przekręca.

Iluż to w pieniądzu szczęście znalazłszy, zjada go
i wypija, gdy strawą się staje jedyną.

Dzisiaj zmarłych opłakuje, do grobu wkłada
jutro on opłakiwany, do grobu włożon.

49 Abu al-‘Atahiya, op. cit., s. 334.
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POSŁOWIE

Uczonemu z Basry imieniem Al-Hasan Ibn Biśr al-Amidi (981), żyjącemu 
w dobie nurtu neoklasycystycznego arabskiej literatury średniowiecza, przypisuje się 
rozpropagowanie określenia 'amiid aś-śi‘r (dosł. „filar poezji”)1. Oznaczało ono ze
spół cech, jakimi powinien charakteryzować się wiersz, by mógł zbliżyć się do ideału 
poezji Imru’ al-Qaysa, Baśśara Ibn Burda i wielu innych dawnych poetów. Te cechy 
to dźwięczne i wymowne słowo, jasność języka, gładki styl, trafile porównanie, pięk
na metafora, bezbłędna budowa metryczna zgodna z metryką Farahidfego, właściwie 
dobrane brzmieniowo i semantycznie wyrazy w monorymicznych klauzulach. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że rdzeń owego filara, nadający utworowi charakterystycz
ną, łatwo rozpoznawalną formę klasycznej stychiki, stanowiła rygorystyczna struktu
ra wersyfikacyjna.

1 Zob. Ibráhim, Mustafa ‘Abd ar-Rahman, Fi an-naqd al-adabi al-qadim ‘ind al-‘Arab, 
Al-Qahira 1998, s. 145-164.

2 Ibn RaSíq, op. cit., t. 1, s. 180.
3 Ad-Damiri, Hayát al-hayawán al-kubrá, Bayrüt, b.dw., s. 85.

Próby modyfikacji struktury wersyfikacyjnej, zwłaszcza w obrębie rymu, po
dejmowane szczególnie chętnie przez poetów tzw. nurtu modernistycznego wieków 
VIII i IX, dały początek nowemu sposobowi organizacji rytmicznej wiersza. W opo
zycji do niepodzielnie dotąd dominującej monorymicznej stychiki rozwinęła się poe
zja stroficzna o zróżnicowanym układzie rymów, a z czasem także o specyficznych, 
nie spotykanych dotychczas wzorcach metrycznych. Zaczęły więc powstawać wier
sze składające się z dystychów (ar. muzdawag), tetrastychów (ar. rubá'í), quintylli 
(ar. mufyammas) i innych rodzajów strof w zależności od liczby współtworzących 
je wersów. Początkowo wersy powiązane były odrębnym dla każdej strofy monory- 
mem, później w zakończeniu każdej kolejnej zwrotki pojawił się rym okolny, będący 
powtórzeniem rymu początkowych wersów utworu. Tego typu wierszom nadano na
zwę musammaf przez porównanie - jak piszę Ibn RaSíq - do naszyjnika, w którym na 
kilka nitek pereł naraz nanizane zostały w pewnych odstępach pojedyncze szlachet
ne kamienie1 2. Jako przykład takiej formy poetyckiej może służyć fragment wiersza 
przypisywanego Abü Nuwásowi3, gdzie układ rymów wygląda następująco: aaaaa 
bbbba cccca.
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má rawdu rayháni-kumi ’z-záhiru 
wa-má sa¿á naśri-kumi ’l-‘á(iru 
wa-haqqu wagd-i wa-’l-hawá qáhiru 
mud gibtumü lam yabqa li nádiru 
wa-’l-qalbu lá sala wa-lá fábiru

qálat ’a-lá talgan dára-ná
wa-kábidu 'l-'aswáqi min 'agli-ná 
wa-’fbur ‘ala marri 'l-gafá wa-’d-daná 
wa-lá tamurran ‘ala bayti-ná
’in ’abana ragulun gá’iru

fa-qultu ’in-ni [álibun gurrah
yahfá bi-há 'l-qalbu wa-law marrah
qálat ba'idun dáka mut hasrah
qultu sa-’aqdi gurrat-i gahrah
min-ki wa-sayf-i fárimun bátiru

Mimo głoszonej od wieków opinii o upodobaniu poetów wczesnej epoki ab- 
basydzkiej do form stroficznych, twórczość tego typu stanowi tylko niewielką część 
w porównaniu z zachowanym dorobkiem poezji stychicznej. Można zatem sądzić, że 
utwory te były swego rodzaju produktem ubocznym działalności literackiej - przy
godnymi wierszykami wygłaszanymi często ad hoc podczas towarzyskich spotkań 
i biesiad. Potwierdzałyby to słowa Ibn Raśiqa, który uważał, że uprawianie takiej 
twórczości w nadmiarze świadczy o słabości poety4 5.

4 Zastosowany przez Ad-Damiri’ego graficzny sposób wyodrębniania slrof nie stanowił reguły. 
Spotyka się też wiersze, w których każda rymująca się całostka zapisana jest w osobnej linijce.

5 Zob. Ibn RaSiq, op. cit., t. 1, s. 182.

Dopiero andaluzyjska muwaśsaha jako najbardziej wyrafinowana forma stro- 
ficzna klasycznej arabszczyzny podniosła ten rodzaj wiersza do rangi uznanego ga
tunku literackiego. Jednak ani popularność, jaką cieszyła 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 naj
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większego rozkwitu muwassahy, tj. w wiekach XI i XII, wiersze klasyczne tworzyły 
dziesiątki poetów, by wymienić tylko kilku najbardziej znanych jak: Abu al-‘Ala’ al- 
Ma‘arri (973-1058), Ibn tfafaga (1058-1137), Ibn Hamdis (1055-1132), Ibn al-Farid 
(1181-1235). Kasydy pisali też słynni autorzy muwasśah, jak np. Ibn al-Labbana 
(zm. 1113).

Gdy na przełomie XIX i XX w., po kilkusetletnim okresie zastoju, rozpoczęło 
się odrodzenie kulturalne i polityczne świata arabskiego, ówcześni poeci, jak Ahmad 
Śawqi (1868-1932), Hafi<# Ibrahim (1871-1932), Al-Barudi (1838-1904) i wielu in
nych, świadomie nawiązywali do formy klasycznej wiersza czy wręcz naśladowali 
Al-Mutanabbfego, Al-Ma‘am’ego i innych poetów średniowiecznych. A i dziś ten 
rodzaj twórczości poetyckiej nie należy do rzadkości.

O sile oddziaływania klasycznej formy poetyckiej trafnie pisała Nazik al- 
Mala’ika (1922-2007), znana iracka poetka i krytyk literacki: Nasza nowa poezja 
czerpie z wersyfikacji Al-jfalila Ibn Ahmada, stoi na jej fundamencie tak, że możemy 
z każdego wiersza wolnego wydobyć kilka wierszy fyalilowskich6.

6 Tzn. nawiązujących do zasad wersyfikacji, których kodyfikacji dokonał (Jalll Ibn Ahmad 
al-Farahidi’. Zob. Al-Mala’ika, Nazik, Qadaya aś-śi‘r al-mu‘a$ir, Bayrut 1981, s. 7.
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