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Lektura znakom itego studium  Jana Błońskiego Mikołaj Sęp Szarzyński a po
czątki polskiego baroku uzm ysłowiła m i, że zawirowania relig ijno-in te lek tualne 
i związane z n im i literackie trendy podobne do tych, jakie towarzyszyły począt
kom polskiego baroku, występowały także osiem stuleci wcześniej nad Eufratem  
i Tygrysem. Podobne też generowały osobowości.

Europa XVI w ieku to czas reform acji i kontrreform acji, czas dogmatycznych 
polemik, wewnątrzchrześcijańskich rozłamów, religijnych kryzysów jednostek i ca
łych społeczeństw. Jak to wyraził Błoński: „Stosunek do wiary zajm uje wszystkie 
niem al umysły i -  od roku 1520 -  wielcy reform atorzy wyglądają zza każdego n ie
m al słowa bądź to w roli anielskich doktorów, bądź też szatańskich popleczni
ków”1. Przy tym  wszystkim renesans ciągle trwa -  a w Polsce wręcz rozkwita.

Dużo wcześniej, na przełom ie VIII i IX wieku, dylematy wiary z nie mniejszą 
siłą rozpalały głowy i serca wyznawców islam u, który notabene od wschodu i za
chodu łom otał do wrót chrześcijańskiej Europy. M uzułm ańskie im perium , które
go ośrodkiem  władzy i ku ltu ra lną m etropolią od 750 roku był Bagdad, rozciągało 
się wówczas od pogranicza C hin aż po Pireneje. Na monolicie młodej jeszcze re li
gii powstało już kilka pęknięć, a oparta głównie na sile islamizacja nie zdołała 
jednak wykorzenić wierzeń i tradycji ludów podbitych ani też całkowicie odm ie
nić ducha neofitów, spośród których w ielu pozostawało kryptochrześcijanam i, 
krytptom andejczykam i czy kryptom anichejczykam i. Meczety, bazary i karczm y 
Basry, Kufy, Bagdadu rozbrzmiewały dysputam i i sporam i religijno-filozoficzny- 
mi. Innowiercy, zwłaszcza chrześcijanie, oraz nom inalni m uzułm anie nie byli rzad

J. Błoński M ikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku, U niversitas, Kraków  
2001, s. 167.
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kością w szeregach elit bagdadzkiego kalifatu. N ie bez wpływu syro-mezopotam- 
skiej tradycji m onastycznej, gnozy mandejczyków, a także perskiego zoroastry- 
zm u i m anicheizm u dojrzewał m uzułm ański mistycyzm, balansując niekiedy na 
granicy herezji. Islam  chcąc nie chcąc nasiąkał ku ltu rą i obyczajowością autochto
nów oraz przejmował z ich myśli i filozofii to, co mogło m u być przydatne. Teraz 
zaś jego posadam i wstrząsał ruch reform atorski mutazylitów, którzy, posługując 
się racjonalistyczną argum entacją, zakwestionowali jedną z najważniejszych prawd 
m uzułm ańskich -  dogmat o niestworzoności K oranu2.

G eneralnie jednak w ogarniętych burzliwą atmosferą religijno-polityczną m ias
tach ówczesnego Iraku życie towarzyskie i ku ltu ra lne z całą pewnością nie ograni
czało się do bezustannego praktykowania ascezy i nabożnej kontem placji. Świad
czy o tym  choćby następujący wiersz, jak i wiele innych pełnych wina, frywolności
1 niekoniecznie konwencjonalnej erotyki utworów Abu Nuw äsa (762-813) oraz po
zostałych poetów nowej fali, których już współcześni nazywali m odernistam i:

G dy m nie mój luby opuścił i żadnych  
liścików  odeń nie m iałem  ni w ieści,

Tęsknica taka m nie w zięła, że zabić
m nie m ogła pam ięć o lubym  i troska.

A ż diabła wzywam sam ego i tak doń
rzekę skrycie a Izy mi ciurkiem  kapią:

Czyżbyś nie w idział, że dola ma czarna, 
że mi pow ieki od płaczu wrzód okrył?

Jeśli m iłości mej w lać nie potrafisz
w  kochanka pierś m ego -  ty m ocarz taki,

Rym y porzucę i p iosnek  słuchanie,
nawet mi w ino już w  nogi n ie pójdzie.

Koran studiow ał będę nieustannie, 
biegał na nauki, starań przykładał,

Postu i m odlitw y zawsze przestrzegał, 
i w  dobru w ieczności ufność pokładał.

Jeszcze kwadransa pół nawet nie przeszło, 
a przy m nie mój luby o litość prosi.3

Dla poezji arabskiej był to stosunkowo niedługi, bo zaledwie kilkadziesiąt lat 
trwający czas erupcji pomiędzy odchodzącą w przeszłość „beduińską” epoką kla
syczną a klasycyzmem Abu Tamm âma (800-846), A l-Buhturî ego (820-897), Al-Mu- 
tanabb î ego (905-947) i wielu innych późniejszych poetów. Coś jakby barok w arab
skiej literaturze. Na tle twórczości wcześniejszej poezja ta wyróżniała się nowator

2 W pływ y m utazylitów  na abbasydzkim  dworze doprow adziły do tego, że głoszone  
przez nich poglądy stały się od roku 827 doktryną państwową, którą uznać m usieli 
w szyscy sędziow ie i uczeni w  piśm ie. Jej w cielaniem  w  życie zajął się powołany  
przez kalifa A l-M a‘müna sześć lat później specjalny trybunał inkwizycyjny, tzw. 
mihna.

3 Abu Nuwas D iwan A b  N uw as, Bayrut [b.d.w.], s. 291. W szystkie tłum aczenia poezji 
arabskiej m oje -  P.S.
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stwem stylu i treści przejawiającym się w preferowaniu form krótkich, błyskotli
wym języku, stosowaniu bardziej wyszukanych figur retorycznych oraz różnorod
ności podejmowanych tematów. Obok wspomnianego już nu rtu  poezji rozkoszy, 
mającej wzięcie na dworach Hârùna ar-Rasîda oraz jego synów-sukcesorów, zna
nych z upodobania do zbytku, hucznych biesiad i wszelkiego rodzaju uciech, rozwi
jał się też nurt liryki metafizycznej koncentrującej się na przem ijaniu, nieuchron
ności śmierci, m arności ludzkiego bytowania na tym  świecie.

W  literaturze przełom u polskiego renesansu i baroku najznam ienitszym  przed
stawicielem nu rtu  metafizycznego był M ikołaj Sęp Szarzyński (1550-1581) nato
miast w poezji początku „arabskiego baroku” był nim  bez wątpienia Abu al-‘Atâhiya 
(748-825). Te dwie tak odległe w czasoprzestrzeni i obce sobie kulturowo osobo
wości wbrew pozorom sporo łączy; obu przyszło żyć w czasach religijnego przesi
lenia, obaj też doznali głębokiej duchowej przemiany, która w sposób zasadniczy 
odbiła się na ich m yśleniu i twórczości.

U Sępa wiązało się to z kryzysem religijnym , jakiego najpraw dopodobniej do
świadczył w latach młodzieńczych, zapoznając się z radykalną myślą luterańską 
i kalwińską podczas studiów w Niemczech oraz wojaży zagranicznych4. Jeśli prawdą 
jest, że na krótko przeszedł na protestantyzm , to -  jako na powrót żarliwy rzymski 
katolik -  do końca swego niedługiego życia zmagał się zapewne z kom pleksem  
zaprzaństwa. W  sumie, jak pisze Błoński:

R eligijność Sępa, aczkolw iek całkow icie prawowierna, czerpała jednak m im ow iednie  
z bardzo rozm aitych inspiracji. N ie  m ogło nawet być inaczej, poniew aż żadne w yznanie  
-  a już zwłaszcza w  szesnastym  w iek u ... -  nie rozwijało się sam oistnie: n iezależnie od 
różnic doktrynalnych i kościelnych, w szystkie zanurzone były we w spólnym  klim acie  
duchow ym .5

Z kolei Abu al-‘Atâhiya całą swoją młodość i wiek średni spędził, wiodąc żywot 
szaławiły i b irbanta, bywalca suto zakrapianych winem, rozbrzmiewających m u
zyką i śpiewem karczem nych biesiad w zaułkach Kufy i Bagdadu, nie stroniąc od 
towarzystwa wszetecznych dziewek ani nadobnych młodzieńców. Był też hojnie 
nagradzanym  panegirystą na dworach abbasydzkich kalifów Al-Mahdîego i Hârùna 
ar-Rasîda. Jednak po czterdziestce ten lekkoduch i hulaka uległ nagłej m etam or
fozie. Przywdziawszy w ełnianą szatę ascety, zerwał nie tylko z dotychczasowym 
stylem życia, ale także z typem  uprawianej poezji. Od tej pory jego twórczość zdo
minowała liryka refleksyjno-filozoficzna (tzw. zuhdiyyat)6, której stał się najwy

4 J. Błoński M ikołaj Sęp Szarzyński, s. 18-21 oraz 168-169.

5 Tamże, s. 171.

6 W  jedenastym  stu leciu  zebrał je w  jedną księgę Ibn ‘Abd al-Barr an-N am arî
al-Andalùsî (978-1070). W  oparciu o ten zbiór w  1886 roku oficyna jezuicka  
w  Bejrucie wydala antologię A l-A nw ar az-Zahiya f i  d iw an A b ! al-Atahiya, 
uzupełniając ją w ierszam i Abù al-‘Atâhiyi odnalezionym i w  innych  
średniow iecznych dziełach. 20
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bitniejszym  przedstawicielem nie tylko swoich czasów. Determ inacja Abu al-‘Atahiyi 
była tak wielka, że nie zmogła jej ani kara chłosty ani więzienie, na które skazał go 
zirytowany tą  niespodziewaną woltą sam kalif, Harun ar-Rasîd7.

Przyczyny owej zaskakującej przem iany wewnętrznej poety nie są jasne. W ia
domo jednak, że zanim  się to stało, posądzany był o poglądy heretyckie. Abu al- 
Faraf Al-Isfahanî (897-967), powołując się na historyka As-Sulî (zm. 946), podaje, 
że Abu al-Atahiya wyznawał wiarę w jednego Boga, który z nicości stworzył dwa 
przeciwstawne pierw iastki, by dopiero z nich zbudować świat w obecnym kształ
cie. N adm ienia też o jego rzekom ych afiliacjach z szyickim zajdytam i oraz ze zwo
lennikam i predestynacji, sektą dżabrijja8. Dualistyczna wizja świata wskazuje w spo
sób jednoznaczny na związki z perskim  m anicheizm em . Dostrzec ją zresztą m oż
na w słowach samego poety, już w pierwszej linijce wiersza otwierającego zbiór 
jego poezji:

D obro i zło  lubości to i nałogi,
wszakże i wśród braci bywają też w rogi.9

Przebija także w niektórych wersach ostatniego poem atu zbioru, który skompono
wany został na kształt swego rodzaju „księgi aforyzmów i sentencji”, na przykład:

Świat jest dla nas dom em  boleści -  
cnotę różność m ętów  bezcześci.

D obro ze złem  w  parze chodzi -  
i to rodzi, i tamto rodzi.

A zaraz potem:

M iędzy dobrem  a złem , gdy zm ierzyć, 
szm at świata d łuży się i szerzy.10

W  ponad pół tysiącu zachowanych wierszy Abu al-‘Atahiyi, choć pełno w nich od
wołań do jedynego Boga (ar. AUäh) i wyrażeń jakby żywcem wziętych z Koranu, 
próżno by szukać w spom nienia m uzułm ańskiego proroka, M uham m ada, lub in
nych osób i atrybutów  wyłącznie z islam em  związanych. Rodzi się więc uzasad
nione przypuszczenie, że Abu al-Atahiya skrywał swoje prawdziwe przekonania 
religijne, będąc tylko na zewnątrz m uzułm aninem , w duszy zaś pozostając m ani
chejczykiem. Świadczyłyby o tym  jeszcze dwie inne w zm ianki na jego tem at. Jed
na z nich mówi, że poeta ten był bardzo labilnym  w okazywaniu swoich religij
nych poglądów i kiedy tylko spotkał się z jakimkolwiek zarzutem , natychm iast je

7 Al-Isfahani, Abu al-Farag Al-Agani, A l-Qahira 1950, t. 4, s. 29.

8 Tamże, s. 5-6. Sekta ta powstała w  VIII w ieku i zaprzeczała idei wolnej woli 
człowieka.

9 Abü al-Atahiya D iwan A bi al-Atahiya, red. Karam al-Bustanî, Bayrüt 1980, s. 11.

10 Tamże, s. 494.
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zm ieniał11. W edług drugiej natom iast, gdy Abu al-‘A tâhiya dowiedział się, że na 
skutek donosu poszukuje go główny „inkwizytor” kalifa, H am duw ayhi12, wów
czas przerażony odsunął się na czas jakiś w cień i oddał się rzem iosłu plebejskiego 
cyrulika, zajm ując się upuszczaniem  krwi chorym  biedakom 13. To przerażenie nie 
dziwi zważywszy, że za przyznanie się jednocześnie do apostazji i herezji czekała
by go niechybnie kara śmierci poprzedzona zapewne wymyślnymi torturam i.

Przejście Abu al-‘Atâhiyi na m anicheizm  -  jeśli rzeczywiście się dokonało -  
mogło być efektem jego własnych głębokich przem yśleń albo też, co nie jest wy
kluczone, nastąpiło w w yniku m isjonarskiego im pulsu z zewnątrz. Kościół m ani- 
chejski powstał przecież właśnie w Babilonii, a na przełom ie VIII i IX wieku, mimo 
wzmożonych prześladowań ze strony islam u, ciągle jeszcze się trzym ał. Jakkol
wiek by nie było, jedno jest pewne: jeśli nawet Ab u al-‘Atâhiya pozostał wierny 
islamowi, to koncepcje m anichejsko-gnostyczne, z którym i przecież bezpośred
nio się stykał, musiały na nim  odcisnąć swoje piętno. Nie można też pomijać wpływu 
ówczesnego ferm entu intelektualnego i politycznego w łonie samego islamu. O tym, 
że sprawy te rzeczywiście nurtow ały poetę i mogły być powodem religijnych roz
terek i frustracji świadczą jego własne słowa:

Zapłakał islam  nad uczonym i swymi 
lecz oni płaczem  jego się nie przejęli.

W iększość z nich potępia jego adwersarzy, 
zaś na jego b łędy dobrym okiem  patrzy 

C óż w ięc nam czynić trzeba, by go wyznawać?
C zyim że osądom  dać wiarę winniśm y?

(Diwan A bi al-Atahiya, s. 15)

Podobny niepokój i zatroskanie, w tym  wypadku związane kryzysem chrześci
jaństwa europejskiego, obecne są również w Rytmach Sępa Szarzyńskiego. Najwy
raźniej w Pieśni III , będącej parafrazą biblijnego Psalmu 56. Wymowny jest już 
sam podtytuł, jakim  autor tę pieśń opatrzył: Lament Kościoła Powszechnego:

C óżkolw iek m ówię, to źle wykładają,
Każdej przyganę mojej sprawie dają,
N a to swą pilność wszytkę obrócili 
Bezbożni ludzie, aby m ię hydzili.
I w  zborach radzą, aby głowę moje 
Lub skrytą zdradą, lub przez jawną zbroję 
Stracili: przeto ścieżek  m ych pilnują,
M nie przezpieczeństw a nic nie zostawują.

(Pieśń III. Psalmu L V Iparaphrasis)

11 Al-Isfahânî, Abu al-Farag A l-A gam, s. 6.

12 Tzw. sahib az-zanadiqa  -  wysoki urzędnik kalifatu odpow iedzialny za ściganie 
heretyków. Terminem  zinidq  (l. mn. zanadiqa) określano przeważnie wyznawców  
zoroastryzm u, m anicheizm u i innych n iem onoteistycznych  religii.

13 Al-Isfahânî, Abü al-Farag A l-A gan ,  s. 7. 20
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M anifestacją duchowej przem iany Abu al-‘A tâhiyi stało się wyrażane niem al w każ
dym wierszu przekonanie o nędzy kondycji ludzkiej i przem ijalności wszystkich 
dóbr doczesnych:

K ażdy kto się rodzi, dla śm ierci zrodzony -  
nie znam , kto za życia byłby nieśm iertelny.

O bnaż się tedy ze świata, bo gdyś na ten
świat przychodził, byłeś przecie obnażony.

W szystko cożeś zdobył, nawet ci najdroższe
marnym jest dobytkiem  -  skurczy się i zniknie.

Iluż to potężnym  los potęgę odjął,
w pierw  zazdrość budzącym , a teraz w  potrzebie.

M iast w ięc świat w ychwalać, raczej miej go za nic 
bo co Bóg ma za nic, czem uż nam wychwalać?

(Diwan A bi al-Atahiya, s. 128)

Jeśli Bóg co postanowi, będzie zrobione;
jakże nam nie znać czegoś, co nieznanym  nie jest?

W szak nam w iadom o, iż podążam y za tymi,
którzy odeszli, choć w  nas nadzieja na trwanie.

Temu co za ziem skim i uciecham i goni
ręczę, iż  żyć tak będzie póki ma zajęcie.

Iluż to przez protektorów swych zaślepionych  
co ranek i co noc w  m ogiłach się przekręca.

Iluż to w  p ieniądzu szczęście znalazłszy, zjada go 
i wypija, gdy strawą się staje jedyną.

D zisiaj zm arłych opłakuje, do grobu wkłada 
jutro on opłakiwany, do grobu włożon.

(Diwan A bi al-Atahiya, s. 334)

I znowu trudno  oprzeć się analogii z Szarzyńskim, o którym  Jan Błoński pisze: 
„ .w sp ó ln y m  m ianow nikiem  religijnego odczuwania jest dla Sępa przeświadcze
nie o nikczem ności człowieka. Bezmiar grzechu, nicość świata, jałowe kalectwo 
duszy -  nie ma w Rytmach wiersza, gdzie by nie wracały te ponure t e m a t y . ”:

0  m oc, o rozkosz, o skarby p ilności,
C hoćby nie darmo były, przedsię szkodzą,
Bo nasze chciw ość od swej szczęśliw ości
W łasnej (co Bogiem  zowiem y) odwodzą
N iestałe dobra. O, stokroć szczęśliwy,
Który tych cien iów  w  czas zna kształt prawdziwy!

(Sonet Γ)

Z wstydem  poczęty człow iek, urodzony
Z boleścią, krótko tu na św iecie żywie,
1 to odm ienn ie, nędznie, bojaźliw ie,
G inie, od słońca jak cień opuszczony.

(Sonet ΓΓ)
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U obu poetów człowiek -  istota słaba i przywiązana do ziem skich wygód -  ska
zany jest na oczekiwanie śmierci, od której nie ma ucieczki:

Śm ierć ni ojca, ni syna nie zostawi, 
ni m łodego, ni starca, ni nikogo.

Śm ierci strzała celu  nigdy nie chybia;
Kto dziś jej um knie, jutro go nie m inie.

(Diwän A b i al-Atahiya, s. 130)

Echej, jak gwałtem  obrotne obłoki 
I Tytan prętki lotne czasy pędzą,
A chciw a m oże odciąć rozkosz nędzą  
Śm ierć -  tuż za nam i spore czyni kroki.

(Sonet Γ)

Dla Abu al-‘Atahiyi śmierć jest przyrodzonym  człowiekowi, nieuchronnym  kre
sem jego ziemskiej peregrynacji, bram ą, po przejściu której czeka go zapłata, na 
jaką zasłużył swoimi uczynkami:

Śm ierć bramą jest, co każdy przez nią wejdzie
0  gdybyż w iedzieć -  za tą bramą jakiż dom?
D om  ów rajem w iecznym , jeśli czynić będziesz, 
co Bogu m iłe , gdy zaś zgrzeszysz -  piekłem .

(Diwän A b i al-Atahiya, s. 168)

Śmierć u Sępa to okrutna „córa grzechowa”, która -

W szytko, co się rodzi,
Bądź po ziem i chodzi,
Lub w  morskiej w nętrzności
1 wietrznej próżności,
Jako kosarz ziele  
Ostrą kosą ściele;

(Napis na statuę...)

N ieuchronność śmierci oraz świadomość, że dokonanie właściwej samooceny 
jest niewykonalne, rodzi niepewność co do Boskich wyroków i nie pozostawia czło
wiekowi ostatecznie nic innego, jak tylko poddać się woli Najwyższego, błagać 
o Jego litość i pokładać całą nadzieję w Jego m iłosierdziu:

C óż począć m i, gdy głowa siwa?
Jakżeż się kajać, skruchę okazać?

D iabeł m nie zw iódł i ma dusza, 
i boleść mam z tego okrutną.

Gdyby w ysłannik  Pana mego
przybył, nie w iem  co mu odpowiem .

Czy, gdy mu będę odpowiadał, 
om ylę się, czy w  sedno trafię?

C zy w  Sądu D zień  ocalę duszę,
czy ogień p iek ielny m nie czeka? 20
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0  Panie, usłysz me błagania,
łaską swą darz, bym się nie zawiódł.

(Diwan Abi al-Atahiya, s. 38)

L ecz błędy w szytkie kto swe w iedzieć może?
Ty m ię sam oczyść, w iekuisty  Boże,
1 w niw ecz obróć m oje w szytkie złości,
K tórymim  zm azań prócz mej w iadom ości,
A daj, by pychy Tobie brzydkiej siła
D o serca m ego nigdy nie wchodziła;
Tak m ię na w iek i, prócz trudności w szelkiej,
Oków pozbaw isz bezbożności w ielkiej.
Słowa ust m oich, m yśl serca m ojego 
Pokorną przyjąć racz uniżonego,
Proszę, o Panie! Bo Tyś jest zbaw ieniem ,
B ogiem , nadzieją i mym w spom ożeniem .

(Pieśń Γ na Psalm Dawidów X IX )

Czym zatem  jest życie? Sęp -  by posłużyć się znowu cytatem  z Jana Błońskiego -

Traktuje raczej życie  jako zad an ie do w yp ełn ien ia , zad an ie w praw dzie d la człow ieka  
sam ego n iew yk on alne, ale n iem niej -  nakazane i kon ieczn e. Taki jest w łaśn ie  tra
g izm  R y tm ó w : m im o n ieskończonej od leg ło śc i m ięd zy  cz łow iek iem  a B ogiem  -  n a le 
ży dążyć do Boga; m im o że Stw órca „ukrywa s ię ” i n iep ojęcie  steruje spraw am i św ia
ta -  na leży  ufać jego trudno zrozum iałym  znakom  i wyrokom ; m im o oczyw istej nik- 
czem n ośc i d oczesn ego  bytu -  n a leży  ziem sk ie  is tn ie n ie  przyjąć i n ie uciekać od ży 
cia , ch ociaż  zarazem  życiem  pogardzać; m im o słabości c ia ła  -  n a leży  przyjąć postaw ę  
h ero iczn ą .14

W  poezji Abu al-‘A tâhiyi życie człowieka jawi się jako zadane m u dążenie ku praw
dziwej wolności, której tym  więcej doświadczy -  zarówno w ziem skim  bytowaniu 
jak i w wieczności -  im  bardziej potrafi okiełznać swe pokusy i żądze:

Szukałem  m iejsca stałego na w szystkich lądach
I nie znalazłem  na żadnym  lądzie m iejsca stałego.

Syciłem  swoje żądze i m nie zn iew oliły
A gdybym żebrał byłbym  zasię człekiem  wolnym.

(Diwan Abi al-Atahiya, s. 168)

Śmierć i sceny cm entarne, które wręcz obsesyjnie wracają w jego wierszach, są 
niczym sygnały ostrzegawcze. Przypom inają, że nić ludzkiego życia może zostać 
w każdej chwili niespodzianie przerwana i że czasu, by przygotować się do godne
go przekroczenia bram y kresu, może zabraknąć. Ograniczanie cielesnych potrzeb 
i wewnętrzna dyscyplina pom agają o tym  nie zapom inać. Jednak postawa asce
tyczna u tego poety nie łączy się z heroizm em  -  jest jedynie niezbędnym  kluczem 
do owej bramy.

14 J. B łoński M ikołaj Sęp Szarzyński, s. 184.
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Aby zaś klucz ten  był właściwy, konieczne jest wyzbycie się głupoty:

Strzeż się głupca, strzeż się przym ilności jego, 
głup iec jest bowiem  niczym  szata znoszona.

Co ją z którejś strony łatam i podszyjesz, 
wiatr nią zatrzepocze i w net się potarga.

Albo jak pęknięcie na szkle podłej m aści, 
zali szkła pęknięcie m oże się zasklepić?

K iedy go napom nisz, by się zm itygow ał, 
rozeźli się jeno, brnąc w  głupotę dalej.

(Diwan A b i al-Atahiya, s. 291)

Głupoty, którą Sęp Szarzyński oksymoronicznie nazywa głupią mądrością:

N arodzie, g łupią m ądrością ch łubliw y
I błędom  zm yślnym  wierzyć uporczywy,
M nóstw em  gwiazd ślicznych niebo ozdobione
Obacz, a sm ysły wżdy ośw ieć zaćm ione!

(Pieśn I )

Jest jeszcze jedna płaszczyzna, na której spotykają się ci dwaj poeci z odleg
łych światów. To wykorzystujący nowe standardy styl poetycki. U każdego z nich 
łączył się on z podobnym  bogactwem figur retorycznych we wszystkich warstwach 
tekstu: dźwiękowej, składniowej i znaczeniowej, choć, jak się wydaje, nieco odm ien
ną w założeniu m iały one pełnić funkcję. W  twórczości Sępa wyrażały, jak pisze 
Jan Błoński, „poczucie zm ienności i przeświadczenie, że tylko cud, niezwykłość, 
paradoks związać może i pogodzić wewnętrzny chaos. System retoryczny Szarzyń- 
skiego zm ierzał stale do objawienia prawdy ukrytej: za równo więc rozjaśniał, jak 
m ącił i u trudniał rozum ienie w iersza”15. Tymczasem w poezji Abu al-‘Atahiyi fi
gury retoryczne pełnią głównie funkcję ornam entacyjno-rytm izującą i impresyw- 
ną. Nawet pobieżna lektura jego wierszy przekonuje, że był on poetą przyw iązują
cym wielką wagę do walorów brzm ieniowych tekstu. D zięki skwapliwemu korzy
staniu  z obfitości środków, jakie niesie z sobą zasada powtarzalności wiersze te 
charakteryzują się wysokim stopniem  instrum entacji dźwiękowej, lekkością i po- 
toczystością stylu. Sprawia to, że łatwo wpadają w ucho i równie łatwo zapadają 
w pamięć. Szczególnie chętnie stosowanymi środkam i wyrazu są anafora i parale- 
lizm y składniowo-intonacyjne:

N a życie me! W ezwano cię, racz w ięc posłuchać!
C zyż nie w idzisz, że śm ierci odepchnąć się nie da?

Czyż nie w idzisz, że los chwyta ludzi z nienacka?
C zyż nie w idzisz, jak w szystko w  drzazgi się rozpada?

Czyż nie w idzisz, jak rozkosz nowości marnieje?
C zyż nie w idzisz, że sens konania w  grobie leży?

Czyż nie w idzisz, że po b iedzie fortuna idzie?
C zyż nie w idzisz, że ciasnota da się poszerzyć?

15 Tamże, s. 228. 20
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Czyż nie w idzisz, że upiór śm ierci m łodych trwoży?
I że w łócznie śm ierci w  ciebie są wym ierzone?

(Diwän A bi al-Atähiya, s. 249)

Nasycenie utworów tego rodzaju ornam entyką słowną stanowi jednocześnie swo
istą przeciwwagę w stosunku do surowych treści i metafizycznego przesłania tej 
poezji, a także w stosunku do prostego i jasnego języka poety, unikającego słów 
zbyt oderwanych od codzienności16.

Przedstawiony tu  wywód nie jest ani kolejną przesłanką potw ierdzającą teorię 
cykliczności dziejów, ani też dowodem na uprzedniość arabskich prądów  w litera
turze względem polskich. Jest jedynie efektem kom paratystyczno-kontrastywnej 
refleksji autora nad tym, jak zaskakująco zbieżna może być rozbieżność.

Abstract
Paweł SIWIEC 

Adam Mickiewicz University (Poznań)

Between the Polish and the Arabic Baroque

Polish baroque poetry and Arabic lyric verse o f Ha run ar-Rasï d's time are apparently 

tw o realities remote from each other in space, time, and spirit. Can there be any link what
soever between Mikołaj Sęp Szarzyński with the late 8th/early 9th century poet from the 

Euphrates area, whose apparently Saracen name was Abu al-Atahiya? Yes, and the associa
tions are unexpectedly strong and numerous. This article identifies resemblances in philo

sophical attitudes, spiritual transformations, quandaries and dilemmas, as well as the themes 

o f their writings, their poetic style and their place and role in the literary current o f their 

respective periods. For the epochs in which these poets lived -  although eight centuries 

separate them -  had a lot in common.

16 N iektórzy orientaliści (zob. na przykład S. Sperl M annerism in Arabic Poetry.
A  Structural Analysis o f  Selected Texts, C am bridge U niversity Press, Cam bridge 1989) 
na określenie tego stylu używają term inu „m anieryzm ”, co jednak jest 
nieuspraw iedliw ione i zgoła m ylące. Styl zapoczątkowany w  arabskiej poezji na 
przełom ie VIII i IX w. nazywany był już przez krytyków tam tego okresu  
nowatorskim  (ar. muhdat).


