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PIOTR  �NIEDZIEWSKI
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

�TRE�Æ,  GDY  W  RYTM  SIÊ  STACZA�

LE�MIAN  I  SYMBOLISTYCZNA  FASCYNACJA  RYTMEM

Czy Boles³aw Le�mian by³ symbolist¹? S³usznie mo¿na by siê zastanawiaæ,
czy po licznych dyskusjach na ten temat z prze³omu lat piêædziesi¹tych i sze�æ-
dziesi¹tych oraz po opublikowanych w roku 1971 Studiach o Le�mianie 1 warto
jeszcze wracaæ do tego pytania. Przypomnê, ¿e pocz¹tek sporów wi¹¿e siê z wy-
danymi przez Jacka Trznadla trzema tomami pism Le�miana, przede wszystkim
za� z tomami Szkice literackie (1959) oraz Utwory rozproszone. Listy (1962). W�ród
udostêpnionych wówczas po raz pierwszy czytelnikowi pism teoretycznych auto-
ra Sadu rozstajnego znalaz³y siê kluczowe dla jego koncepcji jêzyka poetyckiego
szkice Rytm jako �wiatopogl¹d (1910), Przemiany rzeczywisto�ci (1910�1911),
Artysta i model (1911), U �róde³ rytmu. (Studium poetyckie) (1915) oraz Z rozmy�-
lañ o poezji (1937�1938). Janusz S³awiñski w recenzji Szkiców literackich opubli-
kowanej w roku 1961 zauwa¿y³, i¿ ze swoich pism krytycznych Le�mian wy³ania
siê jako bodaj najwszechstronniejszy polski teoretyk sztuki symbolistycznej 2. Do
g³ównych elementów jego koncepcji recenzent zaliczy³ konsekwentne oddziele-
nie jêzyka poezji od jêzyka prozy (to¿samego z jêzykiem pojêciowym, podleg³ego
konwencjom spo³ecznym), przywi¹zanie do tradycyjnych systemów metrycznych
oraz przyznanie rytmowi kluczowej roli w poezji. To, co wed³ug S³awiñskiego
pozwala³o widzieæ w poecie symbolistê, zosta³o zupe³nie odmiennie zinterpreto-
wane przez Trznadla w jego monografii Twórczo�æ Le�miana. Wed³ug tego dru-
giego teoria rytmu omawianego twórcy nie ma nic wspólnego z symbolizmem �
jest raczej zwi¹zana z �postsymbolizmem� b¹d� wyp³ywa ze �róde³ ludowych 3.
Takie ujêcie wynika z licznych nieporozumieñ, z których sk³ada siê ta pierwsza

1 Studia o Le�mianie. Red. M. G³owiñski, J. S³awiñski. Warszawa 1971. W kontek�cie niniej-
szego szkicu warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na dwa teksty z tego tomu: M. P o d r a z y - K w i a t-
k o w s k i e j  Gdzie umie�ciæ Le�miana? Próba lokalizacji historycznoliterackiej oraz J. S ³ a w i ñ-
s k i e g o  Semantyka poetycka Le�miana.

2 J. S ³ a w i ñ s k i, rec.: B. L e � m i a n, Szkice literackie. Oprac., wstêp J. T r z n a d e l. War-
szawa 1959. �Pamiêtnik Literacki� 1961, z. 1, s. 220.

3 Zob. J. T r z n a d e l, Twórczo�æ Le�miana. (Próba przekroju). Warszawa 1964, s. 219�224.
Autor monografii przeciwstawia nawet spostrze¿enia Le�miana koncepcjom Mallarmégo oraz Ver-
laine�a i podkre�la: �Chocia¿ Le�mian by³ niew¹tpliwie bliski symbolistycznym teoriom o muzycz-
no�ci wiersza, przekonanie to posiada³o u niego jednak odrêbn¹ genezê i wchodzi³o w sk³ad innego
�wiatopogl¹du� (s. 223).



136 PIOTR  �NIEDZIEWSKI

monografia autora £¹ki. Otó¿ Trznadel bardzo nieprecyzyjnie u¿ywa takich termi-
nów, jak �symbol�, �symbolizm�; pozwala te¿ sobie na metodologiczn¹ nonsza-
lancjê � np. uto¿samiaj¹c wypowied� poetyck¹ z dyskursywn¹ wypowiedzi¹ od-
autorsk¹. Najdziwniejsze jednak jest to, i¿ stawia sobie niejako za punkt honoru
udowodnienie, ¿e Le�mian nie mia³ nic wspólnego z symbolizmem. Taki wybór
by³ czysto ideologiczny (stanowi³ reakcjê na nie¿yczliwe Le�mianowi tezy formu-
³owane przez krytykê Dwudziestolecia miêdzywojennego); to równie¿ konsekwen-
cja niezrozumia³ego uproszczenia: otó¿ symbolizm sprowadza siê wed³ug autora
Twórczo�ci Le�miana do m³odopolskiej maniery � st¹d potrzeba znalezienia dla
dzie³ poety w³a�ciwszego kontekstu 4. Na te i tym podobne uchybienia zwróci³
uwagê Micha³ G³owiñski w recenzji ksi¹¿ki Trznadla. Wed³ug przysz³ego autora
Za�wiata przedstawionego sztuczne oddzielanie Le�miana od symbolizmu jest
kompletnie nieuzasadnione � zarówno jako poeta, jak i teoretyk poezji twórca Na-
poju cienistego wpisuje siê bowiem w kr¹g koncepcji symbolistycznych, którym
wed³ug G³owiñskiego patronuj¹ Stéphane Mallarmé oraz Charles Baudelaire 5.
G³ówny argument, który przemawia za podobieñstwem ich koncepcji oraz celo-
wo�ci¹ porównawczej lektury, mo¿na w tym przypadku znale�æ w Le�mianow-
skiej teorii rytmu:

Dla Le�miana rytm jest czynnikiem wyzwalaj¹cym ze s³owa utajone moce, przeciwdzia-
³aj¹cym jego zeskorupieniu, od�wie¿aj¹cym je i nadaj¹cym mu now¹, prawdziw¹, jeszcze nie
zautomatyzowan¹ formê. Takie rozumienie rytmu, zwi¹zane ze spraw¹ muzyczno�ci poezji,
pojawi³o siê we wszystkich powa¿niejszych teoriach symbolistycznych, tak francuskich, jak
rosyjskich. Le�mian w³¹cza siê wiêc przez swoje wypowiedzi o rytmie w ogóln¹ europejsk¹
dyskusjê o swoistych w³a�ciwo�ciach poezji, dyskusjê zapocz¹tkowan¹ przez symbolizm i pro-
wadzon¹ w jego duchu 6.

Zadziwiaj¹ce jest, ¿e te trafne i inspiruj¹ce uwagi nigdy nie zosta³y rozwiniê-
te. Po pierwsze, o Le�mianowskiej teorii rytmu mówi siê i pisze rzadziej, ni¿ mo¿-
na by siê tego spodziewaæ 7. Po drugie � paraleli z twórczo�ci¹ zachodnioeuropej-
skich i rosyjskich symbolistów nigdy nie uwypuklono 8. Je�li wspomina siê w kon-

4 Warto dodaæ, i¿ niechêtny stosunek Trznadla do symbolizmu, bêd¹cy anachronizmem w ro-
ku wydania monografii Twórczo�æ Le�miana, wynika³ te¿ z jego politycznego zaanga¿owania. W³a-
�ciwie znalaz³ siê on w potrzasku: z jednej strony, ceni³ Le�miana, z drugiej jednak � zwi¹zany by³
z ideologi¹, której przedstawiciele propagowali w latach piêædziesi¹tych socrealizm w sztuce oraz
krytykowali symbolizm jako kierunek bur¿uazyjny i dekadencki. Wydaje siê, ¿e Trznadel, wyklu-
czaj¹c powinowactwa poety z symbolizmem, stara siê równie¿ w ten sposób broniæ go przed oskar-
¿eniami o zwi¹zek z czym� tak wyra�nie �reakcyjnym�.

5 M. G ³ o w i ñ s k i, rec.: J. T r z n a d e l, Twórczo�æ Le�miana. (Próba przekroju). Warszawa
1964. �Pamiêtnik Literacki� 1964, z. 4, s. 590.

6 Ibidem, s. 588.
7 Nawet M. G ³ o w i ñ s k i  w swej monografii o Le�mianie (Za�wiat przedstawiony. Szkice

o poezji Boles³awa Le�miana. Kraków 1998, s. 26�28) po�wiêca temu zagadnieniu jedynie parê stronic.
Najobszerniej Le�mianowsk¹ teori¹ rytmu zaj¹³ siê, jak do tej pory, E. C z a p l e j e w i c z  w ksi¹¿-
ce Adresat w poezji Le�miana (Wroc³aw 1973, s. 104�115). Ostatnio na problem ten zwróci³a uwagê
A. S o b i e s k a  w pracy Twórczo�æ Le�miana w krêgu filozoficznej my�li symbolizmu rosyjskiego
(Kraków 2005, s. 111�174).

8 Rosyjskiego kontekstu twórczo�ci Le�miana dotyczy zaledwie kilka szkiców: J. T r z n a-
d e l, Rosyjskie wiersze Le�miana. �Twórczo�æ� 1961, nr 1. � S. P o l l a k, Niektóre problemy sym-
bolizmu rosyjskiego a wiersze rosyjskie Le�miana. W: Srebrny wiek i pó�niej. Warszawa 1971. �
R. S t o n e, Le�mian i drugie pokolenie symbolistów rosyjskich. Prze³. I. S i e r a d z k i. �Pamiêtnik
Literacki� 1972, z. 2. Zarówno Trznadel, jak i Pollak podkre�laj¹ rolê, jak¹ w biografii twórczej
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tek�cie Le�miana o twórczo�ci Mallarmégo, Baudelaire�a lub Aleksandra B³oka,
to czyni siê to zazwyczaj w konwencji lu�nej uwagi, drobnego spostrze¿enia czy
przypisu. Nawet opublikowany w 25 rocznicê �mierci poety artyku³ Zbigniewa
Bieñkowskiego okaza³ siê raczej do�æ dowolnym w tonie i argumentacji katalo-
giem nazwisk ni¿ rzeczowym wskazaniem na zwi¹zki Le�miana z symbolizmem
francuskim 9. W niniejszym szkicu postaram siê zatem dok³adniej przyjrzeæ temu
w³a�nie zagadnieniu. Spróbujê przede wszystkim wskazaæ tych poetów francu-
skich, którzy dla autora Dziejby le�nej stali siê szczególnie istotni � pomog¹ w tym
dyskursywne wypowiedzi Le�miana, ale te¿ elementy jego poetyckiego warszta-
tu. Nie bêdzie chyba szczególnym zaskoczeniem, je�li ju¿ teraz zaznaczê, i¿ w re-
fleksji wszystkich tych twórców istotn¹ rolê odegra³o zagadnienie rytmu w poezji.
Na tym wreszcie tle zanalizujê g³ówne wypowiedzi pisarza polskiego na temat
rytmu, rymu i muzyczno�ci.

Trzy wypowiedzi � trzech poetów

Trudno by³oby zapewne przedstawiæ kompletn¹ listê francuskich symbolistów,
którzy w jakikolwiek sposób okazali siê wa¿ni dla rozwoju twórczo�ci Le�miana.
Jednego mo¿emy byæ jednak pewni � autor Sadu rozstajnego �wietnie zna³ poezjê
francusk¹ drugiej po³owy XIX wieku i wielokrotnie czyni³ do niej aluzje. Wypo-
wiada³ siê na jej temat równie¿ wprost � jak w szkicu �Liryka francuska�. Prze-
k³ady Bronis³awy Ostrowskiej, w którym nie tylko wysoko i ze znawstwem ocenia
translatorski warsztat polskiej poetki, ale te¿ umiejêtnie wybiera nazwiska t³uma-
czonych przez ni¹ twórców francuskich 10. Spo�ród wielu reprezentantów g³ów-
nych tendencji w poezji francuskiej schy³ku XIX wieku trzej byli chyba dla Le-
�miana kluczowi � co nie znaczy, i¿ po�wiêci³ im osobne szkice b¹d� wyra�nie
odwo³ywa³ siê do nich w swej twórczo�ci. Istniej¹ce �lady s¹ jednak na tyle wa¿-
ne, by nazwiska tych trzech autorów wyró¿niæ; chodzi o Baudelaire�a, Mallarmégo
oraz Arthura Rimbauda.

Pierwszy z nich by³ w biografii twórczej Le�miana wa¿ny przede wszystkim
jako t³umacz Edgara Allana Poego. Jak przekonuj¹co dowiód³ ju¿ tego G³owiñski
w szkicu Le�mian, Poe, Baudelaire 11, poeta polski swój przek³ad Opowie�ci nad-
zwyczajnych, które wydane zosta³y z jego wstêpem w 1913 roku, przygotowa³ nie
na podstawie oryginalnych tekstów autora amerykañskiego, ale w oparciu o Hi-

Le�miana odegra³ K. Balmont � przedstawiciel starszego pokolenia rosyjskich symbolistów, poeta
przyk³adaj¹cy du¿¹ (a nawet przesadn¹) wagê do rytmu w poezji. Warto mo¿e w kontek�cie niniej-
szych rozwa¿añ przypomnieæ spostrze¿enia P o l l a k a  (op. cit., s. 249), który zanotowa³ m.in.: �Owo
szczególne znaczenie, przywi¹zywane do rytmu i d�wiêku, zrodzi³o w poezji symbolistów [rosyj-
skich] znamienn¹ dla nich �piewno�æ, rozko³ysanie melodyczne i sk³onno�æ do czysto nieraz mecha-
nicznych skojarzeñ aliteracyjnych�. Na paralelê miêdzy Le�mianem a A. Bie³ym, I. Iwanowem oraz
A. B³okiem zwraca równie¿ uwagê D. R a t a j c z a k  w ksi¹¿ce Teatr artystyczny Boles³awa Le�mia-
na. Z problemów prze³omu teatralnego w Polsce (1893�1913) (Wroc³aw 1979, s. 142). Niedawno
ukaza³a siê tak¿e wspomniana ju¿ tu praca Sobieskiej, w której zwi¹zki Le�miana z rosyjskim sym-
bolizmem poddane zosta³y wnikliwej analizie.

  9 Z. B i e ñ k o w s k i, Szczyty symbolizmu. �Twórczo�æ� 1962, nr 8.
10 B. L e � m i a n, �Liryka francuska�. Przek³ady Bronis³awy Ostrowskiej. W: Szkice literac-

kie. Oprac., wstêp J. T r z n a d e l. Warszawa 1959.
11 M. G ³ o w i ñ s k i, Le�mian, Poe, Baudelaire. W: Za�wiat przedstawiony.
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stoires extraordinaires, które Baudelaire og³osi³ w 1854 roku w pi�mie �Le Pays�.
Tak¿e wspomniany wstêp 12 zawdziêcza wiele spostrze¿eniom poety francuskiego
z dwóch szkiców: Edgar Poe, jego ¿ycie i dzie³a oraz Nowe notatki o Edgarze Poe 13.
Zarówno Baudelaire, jak i Le�mian przedstawiaj¹ Poego jako artystê odrzuconego
przez spo³eczeñstwo, tu³aj¹cego siê po obrze¿ach ¿ycia �wiatowego, kompletnie
oderwanego od realiów ekonomicznych � w ten sposób rodzi³a siê zreszt¹ we Fran-
cji legenda poety przeklêtego (�poète maudit�), który nieustannie kontestuje �wiat
mieszczañskich warto�ci (znamienna jest w tym kontek�cie publikacja z 1884 roku:
Poètes maudits Paula Verlaine�a). Nie kontekst socjoliteracki jest jednak w tych szki-
cach najistotniejszy. Du¿o wa¿niejsze s¹ bez w¹tpienia uwagi dotycz¹ce jêzykowe-
go nowatorstwa Poego, jego innowacyjno�ci i wyobra�ni. Oto jêzyk, po który siê-
gn¹³ pisarz amerykañski, okaza³ siê zupe³nie odmienny od jêzyka konwencji oraz
jêzyka prozy, a jego refleksja nad kompozycj¹ i wra¿liwo�æ na rytm sprawi³y, ¿e
w oczach Baudelaire�a sta³ siê on figur¹ twórcy prawdziwie wspó³czesnego. Na do-
skona³o�æ prozodii oraz mistrzowskie operowanie rymem zwróci³ Baudelaire szcze-
góln¹ uwagê w szkicu, którym poprzedzi³ w³asne t³umaczenie tekstu Filozofia kom-
pozycji (tytu³ orygina³u: Philosophy of Composition; tytu³ przek³adu: La Genèse d�un
poème), w którym Poe wy³o¿y³, pó³ ¿artem, pó³ serio, teoretyczne podstawy poetyc-
kiej kreacji, przede wszystkim w odniesieniu do wiersza Kruk 14. Ten sam aspekt
dzie³a Poego zosta³ dostrze¿ony przez Le�miana, który z upodobaniem pisa³ o od-
rêbnym �wiecie amerykañskiego poety oraz szacunku, jaki autor Rêkopisu znalezio-
nego w butelce ¿ywi³ dla �karbów bezwzglêdnego artyzmu� 15. Wydaje siê jednak,
¿e przywi¹zanie Le�miana do Baudelaire�a nie wynika³o wy³¹cznie z podobieñstwa
projektów translatologicznych, ale siêga³o du¿o g³êbiej � bo a¿ podstaw my�lenia
o poezji. Nawet je�li nie posiadamy dzi� nie budz¹cych w¹tpliwo�ci �wiadectw w tym
zakresie pióra samego Le�miana, to pozosta³ nam przecie¿ zapis rozmowy z Edwar-
dem Boyé, podczas której autor Sadu rozstajnego przyzna³, i¿ jedynym poet¹, który
odcisn¹³ trwa³e piêtno na jego twórczo�ci, by³ w³a�nie Baudelaire 16.

Du¿o mniej oczywiste s¹ zwi¹zki Le�miana z g³ównym teoretykiem poezji
symbolistycznej � Mallarmém. Poeta polski wprost wspomina Mallarmégo przy-
najmniej raz � w li�cie do Zenona Przesmyckiego z pocz¹tku marca 1906 pisze
o t³umaczeniach prozy francuskiej, których chêtnie podj¹³by siê, by zarobiæ na
¿ycie i pobyt w Pary¿u. Szuka wspólnika do pomocy: chcia³by wspó³pracowaæ
z Janem Lemañskim (ale ten nie odpowiada na jego listy), Antonim Langem albo
Wac³awem Berentem. W�ród tytu³ów, które wymienia w szkicowym projekcie t³u-
maczeñ, znajduj¹ siê wydane w 1897 roku Divagations Mallarmégo. Translatolo-
giczne zamierzenie Le�mian opisuje w ten sposób:

Chodzi mi o ca³y szereg dzie³ francuskich ostatniej doby, które bym nazwa³ w ogóle Pro-
z¹ francus., a do których bym zaliczy³ p o w i e � c i  oraz u t w o r y  p r o z a i c z n e, zawiera-

12 B. L e � m i a n, Edgar Allan Poe. W: Szkice literackie.
13 T³umaczenie polskie w: Ch. B a u d e l a i r e, Sztuka romantyczna. � Dzienniki poufne. Prze³.,

wstêp, oprac. A. K i j o w s k i. Warszawa 1971.
14 Ch. B a u d e l a i r e, La Genèse d’un poème. W: Œuvres complètes: traductions. Réd. J. Crépet.

Paris 1936, s. 154.
15 L e � m i a n, Edgar Allan Poe, s. 466.
16 Dialogi akademickie � w niepojêtej zielono�ci. Rozmowa z Boles³awem Le�mianem.

W: L e � m i a n, Szkice literackie, s. 498.
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j¹ce jak¹� g³êbsz¹ k o n c e p c j ê  metafizyczn¹ lub czysto artystyczn¹ (Divagations Mal., pro-
za Rimb. itd.) 17.

Nie dowiadujemy siê dalej, czy Divagations zawieraj¹ wed³ug Le�miana ja-
k¹� wa¿n¹ koncepcjê metafizyczn¹, czy te¿ raczej s¹ odkrywcz¹ propozycj¹ arty-
styczn¹. Zwa¿ywszy na zawarto�æ zbioru Mallarmégo mo¿na chyba zaryzykowaæ
twierdzenie, i¿ chodzi³o raczej o tê drug¹ mo¿liwo�æ. Tak¹ perspektywê zdaje siê
potwierdzaæ praktyka literacka Le�miana, którego poezja jest nawet w oczach Marii
Podrazy-Kwiatkowskiej �zbli¿ona do twórczo�ci autora Popo³udnia Fauna w wielu
wzglêdach� 18. Aby zbie¿no�æ tê wykazaæ, wystarczy zwróciæ uwagê na paralelê
z niezrozumia³ych powodów niemal zupe³nie pomijan¹ w pracach po�wiêconych
dzie³u Le�miana � mam na my�li oczywisty zwi¹zek Dziewczyny przed zwiercia-
d³em (wiersza zawartego w tomie Napój cienisty z roku 1936) z Herodiad¹ (której
interesuj¹ca nas tutaj czê�æ ukaza³a siê w drugiej serii Le Parnasse Contemporain,
wydanej w roku 1871) 19. Bez trudu dostrzec mo¿na w trakcie analizy porównaw-
czej obu utworów te same b¹d� podobne elementy tematyczne: oto piêkna dziew-
czyna przegl¹da siê w zwierciadle (w poemacie Mallarmégo towarzyszy jej pia-
stunka) i g³osi pochwa³ê dziewictwa, podkre�laj¹c jednocze�nie, i¿ jej uroda ni-
gdy nie zostanie skalana przez mê¿czyznê. Mamy tu oczywi�cie do czynienia, co
s³usznie zauwa¿y³ G³owiñski, z transpozycj¹ mitu o Narcyzie 20. Opis dziewczyny
u Le�miana niemal dok³adnie powtarza zewnêtrzn¹ charakterystykê Herodiady:
obie maj¹ blond w³osy, które mieni¹ siê odcieniami koloru z³otego; obie przygl¹-
daj¹ siê w³asnej nago�ci i zastanawiaj¹ siê nad ni¹; obie wreszcie pragn¹ na za-
wsze zachowaæ dziewictwo. Jednak zbie¿no�ci s¹ du¿o g³êbsze. Otó¿ Mallarmé
napisa³ swój poemat 12-zg³oskowcem � i mimo i¿ nie jest to klasyczny aleksan-
dryn, to przywi¹zanie poety do tego kluczowego w poezji francuskiej metrum nie
ulega w¹tpliwo�ci. Mallarmé niechêtnie porzuca wiersz sylabiczny, który ceni³
najbardziej � nawet je�li z przekonaniem broni³ przed krytyk¹ m³odszych kole-
gów, eksperymentuj¹cych z wierszem wolnym (szczególnie w Crise de vers z ro-
ku 1897). Podobnie Le�mian � jego Dziewczyna przed zwierciad³em jest napisana
regularnym 11-zg³oskowcem ze �redniówk¹ po pi¹tej sylabie, z nielicznymi prze-
rzutniami, z wyra�nym po³o¿eniem akcentu na rytm. Wreszcie oba poematy s¹
swego rodzaju pochwa³¹ stworzon¹ na cze�æ niezale¿no�ci oraz antydyskursyw-
nego i antymimetycznego charakteru jêzyka poetyckiego � je�li tylko uznaæ, i¿
dziewczyny s¹ tego¿ jêzyka personifikacjami 21.

17 B. L e � m i a n, Utwory rozproszone. � Listy. Zebra³, oprac. J. T r z n a d e l. Warszawa 1962,
s. 304.

18 P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Gdzie umie�ciæ Le�miana?, s. 36.
19 J. T r z n a d e l  opracowuj¹c wydanie Poezji B. L e � m i a n a  (Warszawa 1965, s. 520) ogól-

nikowo wspomina w komentarzu: �przetworzenie [...] zasadniczej sytuacji poetyckiej oraz metafory
utworu Le�miana: zwierciad³o � strumieñ, mo¿na odnale�æ w Herodiadzie Mallarmégo�. Tak¿e w no-
cie w pó�niejszym wydaniu, w serii �Biblioteka Narodowa� (B. L e � m i a n, Poezje wybrane. Oprac.
J. T r z n a d e l. Wroc³aw 1974, s. 140. BN I 314), zaznacza, ¿e w Herodiadzie widoczne s¹ tylko
�pokrewne [...] motywy tematyczne�, mimo i¿ zbie¿no�ci zdaj¹ siê byæ du¿o g³êbsze.

20 M. G ³ o w i ñ s k i, Narcyz i jego odbicia. W: Mity przebrane. Kraków 1994, s. 80�81.
21 W przypadku Mallarmégo taki kierunek interpretacji pojawia siê we wszystkich kluczowych

opracowaniach twórczo�ci poety � zob. np. J. P. R i c h a r d, L�Univers imaginaire de Mallarmé.
Paris 1961. � B. M a r c h a l: Lecture de Mallarmé. Paris 1985; La Religion de Mallarmé. Paris
1988.
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Z Le�mianowsk¹ fascynacj¹ jêzykiem poetyckim, a przede wszystkim � ryt-
mem, wi¹¿e siê te¿ twórczo�æ trzeciego z wymienionych tu symbolistów, Rim-
bauda. Autor Iluminacji stosunkowo czêsto pojawia siê w listach b¹d� zapiskach
Le�miana, jednak poeta polski nie po�wiêca mu wiêkszej uwagi. Nazwisko Rim-
bauda jest zazwyczaj swego rodzaju liczmanem � przywo³ywanym w kontek�cie
nazwisk wielu innych twórców. Jednak raz Le�mian wspomina Rimbauda, cytuj¹c
nawet jego s³owa, w sposób, który nie pozostawia w¹tpliwo�ci ani co do znajomo-
�ci francuskiego symbolizmu, ani preferencji estetycznych polskiego poety. Cho-
dzi o stwierdzenie z przywo³ywanej ju¿ rozmowy z Edwardem Boyé. Otó¿ autor
£¹ki przytacza tam w oryginale wypowied� Rimbauda 22, w której podkre�la on
znaczenie pracy nad s³owem oraz rolê, jak¹ ma do odegrania w poezji rytm. Cytat
pochodzi z Alchemii s³owa, czyli utworu, który stanowi czê�æ Sezonu w piekle
(1873):

Ustali³em formê i  t a k t  ka¿dej ze spó³g³osek i w instynktownych rytmach pochlebia³em
sobie, ¿e odkry³em p o e t y c k i e  s ³ o w o  dostêpne, którego� dnia, dla wszystkich zmys³ów 23.

Ten fragment, choæ przez Le�miana wcale nie skomentowany, nie poddany
szczegó³owej analizie, celnie ujmuje to, co w twórczo�ci i teorii poezji propono-
wanej przez Baudelaire�a, Mallarmégo oraz Rimbauda dla autora Dziewczyny przed
zwierciad³em najistotniejsze � a by³a tym praca i refleksja nad rytmem. I nawet
je�li dla Rimbauda rytm � jak w cytowanych s³owach � miewa³ charakter instynk-
towny, to nie nale¿y zapominaæ, ¿e dla trzech przywo³ywanych twórców francu-
skich poezja stanowi³a przede wszystkim trudne rzemios³o, które pozwoliæ mia³o
na obróbkê jednego z najmniej wdziêcznych materia³ów � jêzyka.

Wydaje siê, ¿e �pragnienie kunsztownej muzyki� 24, o którym wspomina Rim-
baud w zakoñczeniu Opowie�ci, by³o równie¿ poetyckim pragnieniem Le�miana.
Co wiêcej, podobne paralele pozwalaj¹ ustaliæ kontekst historycznoliteracki, w któ-
rego ramach twórczo�æ Le�miana nale¿y rozpatrywaæ � chodzi, oczywi�cie, o kon-
tekst poezji symbolistycznej. Nie oznacza to, i¿ ów horyzont interpretacyjny wi-
nien ograniczaæ czy zniewalaæ inwencjê interpretatora, ale bezwzglêdnie nie mo¿e
byæ zapominany b¹d� niedoceniany. Wreszcie przyjrzenie siê zwi¹zkom z symbo-
listami francuskimi pozwala dostrzec oryginalno�æ refleksji teoretycznej Le�miana
i nadaæ jej w³a�ciwe proporcje. Podczas gdy propozycje Baudelaire�a, Mallarmégo
i Rimbauda dotycz¹ce rytmu w poezji s¹ dzi� wykorzystywane we Francji na u¿ytek
nowych koncepcji poetologicznych, teoria Le�miana wydaje siê nieco zapomniana,
pozostaje na marginesie. Tymczasem � czego z du¿¹ wirtuozeri¹ dowodzi w swych
licznych rozprawach Henri Meschonnic 25 � spostrze¿enia teoretyczne symbolistów,

22 Dialogi akademickie � w niepojêtej zielono�ci, s. 497.
23 A. R i m b a u d, Sezon w piekle. Prze³. A. M i ê d z y r z e c k i. W: Wiersze. � Sezon

w piekle. � Iluminacje. � Listy. Wybór, oprac., pos³. A. M i ê d z y r z e c k i. Kraków 1993, s. 179.
Podkre�l. P. �. Poprawiam w cytacie wyra¿enie �instynktowne rymy� � niezgodne z orygina³em �
na �instynktowne rytmy�.

24 Ibidem, s. 209.
25 H. M e s c h o n n i c  jest teoretykiem uparcie g³osz¹cym, ¿e podstaw¹ wszelkiej poezji jest

rytm i jakiekolwiek jej znaczenie (je�li poezja w ogóle posiada �znaczenie� w tradycyjnym sensie
tego s³owa) z rytmu jedynie da siê wyczytaæ. W eseju Pour la poétique I (Paris 1970, s. 65) pisarz ten
podkre�la: �Rytm jest przede wszystkim [...] tym, co definiuje wers i dziêki czemu mo¿na bêdzie za-
pewne zdefiniowaæ ca³y tekst; jest to szczególna fonologia, któr¹ jako pierwszy sformu³owa³ Baude-
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szczególnie te na temat muzyczno�ci poezji i statusu jêzyka poetyckiego, niekoniecz-
nie siê zestarza³y i warto po nie siêgaæ. St¹d te¿ pomys³, by przypomnieæ o teorii
rytmu Le�miana i wskazaæ na jej symbolistyczne uwik³ania.

Symboli�ci francuscy i rytm

Unikaæ jednak trzeba wra¿enia, i¿ istnia³a jedna, koherentna teoria rytmu
promowana przez francuskich poetów symbolistycznych. Pojawia³y siê przecie¿
wówczas propozycje, które powiela³y wezwanie Paula Verlaine�a ze Sztuki po-
etyckiej: �Nade wszystko muzyki!� 26, i których autorzy konsekwentnie po�wiêca-
li siê pracy nad do�æ ³atw¹ i przyjemn¹, lecz pozbawion¹ wiêkszego znaczenia
muzyczno�ci¹ wiersza. Swego rodzaju ewenementem, trudnym do zaakceptowa-
nia nawet w �rodowiskach zwi¹zanych z symbolistami, by³a te¿ koncepcja René
Ghila. Ten zaprzyja�niony z Mallarmém twórca napisa³ swój Traité du Verbe, przed-
stawiaj¹c przedziwn¹ teoriê orkiestracji tekstu poetyckiego. Wed³ug Ghila ka¿dej
g³osce, ka¿demu dyftongowi wystêpuj¹cemu w jêzyku francuskim przypisaæ na-
le¿y jaki� instrument, a pracê nad tekstem poetyckim zamieniæ w kojarzenie d�wiê-
ków. Mimo i¿ Mallarmé jest autorem finezyjnej przedmowy do tego wydanego
w 1886 roku traktatu, to jednak i on ani koncepcji Ghila nie chwali³, ani te¿ nie wy-
korzysta³ we w³asnej twórczo�ci. Mo¿na bowiem dostrzec, ¿e Baudelaire, Mallarmé
i Rimbaud, czyli ci symboli�ci, którzy okazali siê szczególnie wa¿ni dla Le�mia-
na, unikali w poezji oraz w wypowiedziach teoretycznych zarówno zbyt ³atwej
muzyczno�ci, jak i ekstrawagancji. ¯aden nie mia³ zamiaru po�wiêciæ ca³ego bo-
gactwa znaczeñ, które mo¿liwe jest do odnalezienia w poezji, dla zabawy d�wiê-
kami; wprost przeciwnie � ka¿dy z nich przywi¹zywa³ do prozodii i rytmu du¿¹
wagê oraz podkre�la³ ich rolê w kszta³towaniu znaczeñ wiersza.

Doskona³ym przyk³adem tego, w jaki sposób trzej twórcy analizowali zagad-
nienie rytmu w poezji, jest fragment jednej z przedmów, które Baudelaire napisa³
z my�l¹ o Kwiatach z³a. Czytamy w niej m.in.:

� W jaki sposób, dziêki wci¹¿ ponawianym wysi³kom, artysta mo¿e osi¹gn¹æ odpowiada-
j¹c¹ im oryginalno�æ;

w jaki sposób poezja zbli¿a siê do muzyki poprzez prozodiê, której korzenie wro�niête s¹ w du-
szê ludzk¹ g³êbiej, ni¿ g³osi to jakakolwiek klasyczna teoria;

poezja francuska posiada tajemnicz¹ i nieznan¹ prozodiê, niczym jêzyki ³aciñski i angielski;

dlaczego poeta, który w ogóle nie pojmuje, jak wiele rymów zawiera ka¿de s³owo, jest niezdol-
ny do wyra¿enia jakiejkolwiek idei 27.

Ta przejrzysta na pierwszy rzut oka enumeracja jest poddana �cis³emu porz¹d-
kowi. Zawiera te¿ elementy gradacji, poniewa¿ Baudelaire przechodzi od rzeczy

laire w swych projektach przedmów do Kwiatów z³a�. W�ród kluczowych ksi¹¿ek tego teoretyka,
oprócz piêciu czê�ci Pour la poétique, znajduj¹ siê m.in. Critique du rythme. Anthropologie histo-
rique du langage (Lagrasse 1982), La Rime et la vie (Lagrasse 1990), Politique du rythme. Politique
du sujet (Lagrasse 1995).

26 P. Ve r l a i n e, Sztuka poetycka. Prze³. M. J a s t r u n. W zb.: Antologia poezji francuskiej.
T. 3. Oprac. J. L i s o w s k i. Warszawa 2000, s. 677.

27 Ch. B a u d e l a i r e, Les Fleurs du Mal. Éd. E. J a c k s o n. Préface Y. B o n n e f o y. Paris
1999, s. 247.
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zupe³nie oczywistych do coraz bardziej skomplikowanych, by wyg³osiæ na koñcu
pochwa³ê rymu i odebraæ miano poetów tym, którzy g³usi s¹ na ukryte rymy s³ów.
Autor Kwiatów z³a zaczyna wiêc od podkre�lenia tego, jak¹ wagê w poezji ma
praca, �wci¹¿ ponawiane w y s i ³ k i� 28. Da siê zapewne dostrzec w tym sformu-
³owaniu parnasistowskie preferencje Baudelaire�a, jego przywi¹zanie do perfek-
cji, do cyzelowania najdrobniejszych elementów formalnych wiersza. Jest to jed-
nak równie¿ odwa¿ne sformu³owanie, które godzi w kluczowe dla francuskich
romantyków przekonania na temat roli natchnienia w procesie twórczym � prze-
konania tak bardzo widoczne s¹ u Alfreda de Musseta, np. w poemacie Namouna.
Conte oriental (1854) czy w s³ynnym cyklu, na który sk³adaj¹ siê: La nuit de mai
(1835), La nuit de décembre (1835), La nuit d’août (1836), La nuit d�octobre (1837).
W przeciwieñstwie do romantyków Baudelaire nie oczekuje nadej�cia Muzy, nie
szuka natchnienia; dla autora Kwiatów z³a poezja nie jest lirycznym poddaniem
siê urokowi chwili, ale raczej wytrwa³¹, niemal rzemie�lnicz¹ prac¹ nad s³owem,
nad ³¹czeniem s³ów w zwi¹zki w taki sposób, by nadaæ im tajemnicze znaczenia.
Zwi¹zkami s³ów w wierszu rz¹dzi za� rytm, prozodia, dziêki której �poezja zbli¿a
siê do muzyki�. W ten równie¿ sposób Baudelaire zdaje siê przekraczaæ w¹ski
horyzont koncepcji parnasistowskiej � podkre�la bowiem, i¿ muzyczno�æ poezji
rodzi siê, co prawda, z ci¹g³ego wysi³ku, ale te¿ siêga w g³êbie ludzkiej duszy.
Doszukuje siê zatem w rytmie elementu antropologicznego, którego wagê dostrzega
w swych rozwa¿aniach tak¿e Meschonnic. W eseju Pour la poétique I czytamy
m.in.: �Ka¿da twórczo�æ, jednorodno�æ s³owa i ¿ycia, ma swoj¹ metafizykê� 29.
Rytm, prozodia nie s¹ jedynie oczywist¹ konieczno�ci¹ w twórczo�ci, której zasa-
dy reguluje poetyka normatywna (klasyczna); wi¹¿¹ siê raczej z najg³êbsz¹ cz¹st-
k¹ cz³owieczeñstwa, �wro�niête s¹ w duszê ludzk¹� 30. Baudelaire nie zapomina
jednak o tym, i¿ te egzystencjalne poruszenia s¹ zaczepione w jêzyku, ¿e tylko
poezja mo¿e je zbudziæ � dlatego chyba podkre�la �tajemnicz¹ i nieznan¹ prozo-
diê� jêzyka francuskiego. Na zakoñczenie zwraca jeszcze uwagê na rymy, które s¹
w jego koncepcji nie tylko zgodnymi klauzulami kolejnych wersów w utworze:
ka¿de s³owo wiersza rymuje siê bowiem z ca³ym tekstem, co wiêcej � rymuje siê
z tajemnic¹, która kryje siê w g³êbi duszy ludzkiej. Rytm i rym, choæ winny byæ
doskona³e od strony technicznej, nie ograniczaj¹ siê jednak do tego aspektu. Ich
rola w poezji jest du¿o bardziej z³o¿ona, to dziêki nim owa sztuka nie jest jedynie
realizacj¹ hase³ zawartych w poetykach, ale staje siê sposobem na ¿ycie, poszuki-
waniem tajemnicy ¿ycia.

Wydaje siê, ¿e podobne spostrze¿enia, rozwiniête i wzbogacone o kilka ele-
mentów, odnale�æ mo¿na w refleksji teoretycznej Mallarmégo. Znamienne jest, i¿
autor Zjawienia oraz Popo³udnia Fauna � o których oprawê muzyczn¹ pokusi³ siê
Claude Debussy 31, przywi¹zywa³ szczególn¹ wagê nie tylko do rytmu i muzycz-

28 Ibidem, s. 247. Podkre�l. P. �.
29 M e s c h o n n i c, Pour la poétique I, s. 67.
30 B a u d e l a i r e, Les Fleurs du Mal, s. 247.
31 Wiersz Zjawienie sta³ siê podstaw¹ pie�ni, któr¹ Debussy skomponowa³ w ci¹gu dwóch mie-

siêcy po opublikowaniu utworu przez Mallarmégo � zob. S. J a r o c i ñ s k i, Debussy a impresjo-
nizm i symbolizm. Kraków 1972, s. 103. W przypadku Popo³udnia Fauna mamy za� do czynienia
z symfonicznym ekwiwalentem poematu, �trzyczê�ciow¹ symfoni¹ o formie swobodnej, stanowi¹-
cej jakby komentarz muzyczny [do wiersza]� � zob. S. J a r o c i ñ s k i, Debussy: kronika ¿ycia,
dzie³a, epoki. Kraków 1972, s. 173. Anegdota g³osi, ¿e Mallarmé raczej ze sceptycyzmem odniós³
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no�ci w³asnej poezji, ale pod tym k¹tem ocenia³ te¿ innych autorów. W szki-
cu po�wiêconym twórczo�ci Théodore�a de Banville�a z przychylno�ci¹ spogl¹da
Mallarmé na jednego z czo³owych parnasistów, poniewa¿ jest on niek³amanym
�muzykiem s³ów� 32. Da siê u Mallarmégo dostrzec równie¿ przywi¹zanie do do�æ
tradycyjnego metrum, które on sam okre�la w szkicu La Musique et les lettres
(1894) jako �cis³e i matematyczne, ale tak¿e delikatne 33, oraz do postrzegania rymu
i rytmu jako kluczowych elementów francuskiej poezji � w Crise de vers (1897)
pisarz twierdzi nawet, ¿e w poezji francuskiej to rym w³a�nie decyduje o oczaro-
waniu czytelnika 34. Zdaje siê, ¿e Mallarmégo uznaæ mo¿na za jednego z twórców
najbardziej wra¿liwych na muzykê. Wspomniany ju¿ szkic La Musique et les
lettres dowodzi, i¿ nie jest to spostrze¿enie bezpodstawne; pisze tam autor m.in.:

Na pocz¹tku tego stulecia wyrafinowany s³uch romantyczny po³¹czy³ w swych faluj¹-
cych aleksandrynach �cis³¹ klauzulê z przerzutni¹; [oto] destrukcja prowadz¹ca ku integralno-
�ci. Szczê�liwym odkryciem, z którym koñca dobiegaj¹ wczorajsze poszukiwania, jest w i e r s z
w o l n y, osobista modulacja � poniewa¿ ka¿da dusza jest rytmicznym wêz³em 35.

Kluczowe zmiany w historii poezji francuskiej s¹ wed³ug Mallarmégo wyni-
kiem pracy twórców nad warstw¹ rytmiczn¹ i metrum. Jako moment prze³omowy
przypomniana zostaje rewolucja romantyczna, która dokona³a siê dziêki Victoro-
wi Hugo � reformatorowi aleksandrynu i autorowi s³ynnego pierwszego wersu
Hernaniego (1830), który wywo³a³ burzê klasyków. Jednak to nie romantyzm na-
daje w oczach Mallarmégo ton wspó³czesno�ci � najnowszym odkryciem jest wiersz
wolny. I mimo i¿ autor La Musique et les lettres niechêtnie siêga³ po tê formê, to
jednak by³ gotów jej zdecydowanie broniæ 36. A broni³ jej, poniewa¿ dostrzeg³, i¿
wiersz wolny odpowiadaæ mo¿e �osobistej modulacji� twórcy � czyli by³ przeko-
nany, podobnie jak Baudelaire, ¿e praca nad rytmem nie jest jedynie prac¹ tech-
niczn¹, ale ma wyra�ny rys antropologiczny. Z tego te¿ powodu zdecydowa³ siê
okre�liæ jêzyk poetycki jako �milcz¹cy zapis nutowy motywów, które ³¹cz¹ siê
logicznie z naszymi [nerwowymi] w³óknami� 37. Podobne stwierdzenia pojawiaj¹
siê bardzo czêsto zarówno w La Musique et les lettres, jak i w Crise de vers. Mal-
larmé poszed³ jednak o krok dalej ni¿ autor Kwiatów z³a � nie wystarczy³a mu
konieczno�æ �wiadomej pracy nad tekstem poetyckim, który zwyk³ porównywaæ
(jak np. w �licznym wierszu �wiêta) do partytury, oraz powi¹zanie rytmu z tajem-
nic¹ ¿ycia. Z porównania poezji do muzyki wyci¹gn¹³ du¿o dalej id¹ce wnioski �

siê do tego drugiego projektu Debussy�ego, twierdz¹c, i¿ poetycka wersja Popo³udnia Fauna zawie-
ra ju¿ wystarczaj¹c¹ dawkê muzyki. P. Va l é r y  tak wspomina³ to zdarzenie w referacie wyg³oszo-
nym 17 I 1933 na Université des Annales (cyt. z: Œuvres. Édition établie et annotée par J. H y t i e r.
Paris 1992, s. 670): �Mallarmé nie cieszy³ siê raczej z tego, i¿ Claude Debussy pracowa³ nad
partytur¹ do jego poematu. Wydawa³o mu siê, ¿e jego w³asna muzyka wystarcza³a w zupe³no�ci oraz
¿e próba zestawienia, nawet w najlepszych na �wiecie intencjach, muzyki, choæby najpiêkniejszej,
z poezj¹ by³a rodzajem zamachu�.

32 S. M a l l a r m é, Théodore de Banville. W: Œuvres complètes. T. 2. Éd. B. M a r c h a l.
Paris 1998, s. 144.

33 S. M a l l a r m é, La Musique et les lettres. W: jw., s. 64.
34 S. M a l l a r m é, Crise de vers. W: jw., s. 205�206.
35 M a l l a r m é, La Musique et les lettres, s. 64.
36 A by³o przed kim � poniewa¿ wielu poetów wywodz¹cych siê ze �rodowisk symbolistów twier-

dzi³o, i¿ wiersz wolny jest obcy �duchowi francuskiemu�. Zob. C. M e n d ès, Le Mouvement poétique
français de 1867 à 1900. Paris 1903, BnF/Gallica � notice n°: FRBNF30925065, s. 150�172.

37 M a l l a r m é, La Musique et les lettres, s. 68.
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w Crise de vers stwierdzi³ mianowicie, i¿ poezja (dziêki pracy twórcy nad orkie-
stracj¹ tekstu) staje siê antydyskursywna oraz bezpodmiotowa. Antydyskursywna
� poniewa¿ jej celem nie jest przekonanie czytelnika do jakiej� tezy, nak³onienie
do okre�lonego dzia³ania. Poezja traci na znaczeniu, gdy staje siê dydaktyczna,
gdy prawi mora³y. Jej zadaniem jest raczej oczarowywanie czytelnika, a to mo¿li-
we jest przede wszystkim dziêki rytmowi oraz zerwaniu zwi¹zków miêdzy jêzy-
kiem poezji a jêzykiem prozy. W konsekwencji poezja staje siê równie¿ bezpod-
miotowa � tzn. przestaje byæ wyrazem emocji lub przemy�leñ jej autora, nie jest
zapisem biografii. W ten sposób, doceniaj¹c pracê romantyków nad prze³amaniem
klasycznego metrum wiersza francuskiego, Mallarmé zdecydowanie opowiedzia³
siê przeciwko istotnej dla ich poezji funkcji ekspresywnej, podkre�li³ nieto¿sa-
mo�æ podmiotu pisz¹cego z podmiotem obecnym w tek�cie wiersza.

W tym samym niemal kierunku rozwija³y siê spostrze¿enia trzeciego z przy-
wo³ywanych tu poetów � Rimbauda; �wiadcz¹ o tym przede wszystkim Listy Ja-
snowidza z 13 i 15 V 1871, które poeta adresowa³ do Georges�a Izambarda, oraz
list z 15 V 1871 do Paula Demeny�ego. Rimbaud nie szczêdzi w nich uwag doty-
cz¹cych zaniku biograficznego �ja�, a tak¿e konieczno�ci usuniêcia z poezji pier-
wiastka dyskursywnego, jednak w ogóle niemal nie wypowiada siê na temat mu-
zyczno�ci poezji. Tak¿e w innych jego zapisach, równie¿ w Sezonie w piekle oraz
w Iluminacjach, trudno odnale�æ refleksje, które mog³yby � tak jak w przypadku
Baudelaire�a lub Mallarmégo � z³o¿yæ siê na jak¹� teoriê rytmu. Nie znaczy to
jednak, i¿ by³o to zagadnienie dla Rimbauda obojêtne. Wprost przeciwnie � wy-
starczy przypomnieæ cytowane ju¿ tu zdanie, którym koñczy on Opowie�æ. W pew-
nym sensie ca³¹ twórczo�æ tego pisarza przenika pragnienie zrównania poezji z mu-
zyk¹ sfer, choæ � jak trafnie dostrzeg³ to i podkre�li³ Yves-Michel Ergal � pragnie-
nie owo wcale nie jest jednorodne, poniewa¿ obejmuje zarówno fascynacjê folklorem,
�piewno�ci¹ ko�cielnej ³aciny, jak i wysublimowan¹ reinterpretacjê mitu Orfeusza 38.
Piosenkowa, ³atwa muzyczno�æ jest w poezji Rimbauda zawarta w binarnym ryt-
mie, który pojawia siê w sposób bodaj najwyra�niejszy w Mojej bohemie jako nie-
przet³umaczalne w³a�ciwie �frou-frou� 39. Ten rodzaj rytmu, wed³ug Ergala, rodzi
skojarzenia z zabaw¹ ludow¹ i pojawia siê u Rimbauda jeszcze wielokrotnie � m.in.
w Samog³oskach. Towarzyszy mu jednak rytm inny, jakby ukryty, lecz wci¹¿ przez
poetê poszukiwany, po¿¹dany. S³odkie �frou-frou� zawiera go o tyle, o ile sugeru-
je obecno�æ kobiety i widok nocnego nieba upstrzonego gwiazdami (pojawiaj¹ce-
go siê w wierszu), czyli ³¹czy w sobie �piew i mi³o�æ. W taki sposób ju¿ w Mojej
bohemie znale�æ mo¿na refleks mitu orfejskiego i poszukiwanie wiecznej harmo-
nii miêdzy cz³owiekiem a �wiatem. Rimbaud przypomni o tym wprost w Ilumina-
cjach, gdzie czytamy: �Jestem wynalazc¹ o zgo³a innych zas³ugach ni¿ wszyscy
moi poprzednicy; muzykiem, który odkry³ co� w rodzaju klucza mi³o�ci� 40. Uka-
zuje d¹¿enie do odzyskania � poprzez muzykê i poezjê � swojej Eurydyki, która
jest w jego twórczo�ci personifikacj¹ pragnienia ¿ycia, do�wiadczania go w spo-

38 Y.-M. E r g a l, Existe-t-il une écriture de la musique? W zb.: Musique et littérature au XXe

siècle. Textes réunis par P. D e t h u r e n s. Strasbourg 1998, s. 226�228.
39 R i m b a u d, Wiersze, s. 46. J. T u w i m  prze³o¿y³ w tej edycji �un doux frou-frou� jako

�szelest s³odki� (s. 47).
40 Ibidem, s. 213 (prze³. A. M i ê d z y r z e c k i).
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sób zmys³owy. Podobne przebudzenie, które w Sezonie w piekle okre�lone zosta³o
(równie¿ w terminologii muzycznej) jako �opera bajeczna� 41, jest drugim � obok
ludowego rytmu binarnego � rytmem, o którym marzy poeta, rytmem wszech-
�wiata.

Le�mianowska teoria rytmu

Wydaje siê, i¿ Le�mianowska fascynacja rytmem, której autor Dziejby le�nej
da³ wyraz teoretyczny w trzech szkicach: Rytm jako �wiatopogl¹d, U �róde³ ryt-
mu. (Studium poetyckie), Z rozmy�lañ o poezji 42, pozostaje w �cis³ym zwi¹zku z po-
szukiwaniami symbolistów francuskich. W rozwa¿aniach pisarza polskiego poja-
wiaj¹ siê czêsto podobne spostrze¿enia, nawet porównania, które maj¹ przekonaæ
czytelnika, i¿ rytm jest nie tylko podstawowym elementem poezji, ale bywa te¿
zasad¹ porz¹dkuj¹c¹ �wiat. W³a�ciwie mo¿na w refleksji Le�miana wyró¿niæ trzy
aspekty rytmu: rytm jako zjawisko poetyckie (teoria jêzyka poetyckiego), antro-
pologiczne (zwi¹zek z rytmem natury, cia³em cz³owieka) oraz metafizyczne (rytm
wszech�wiata) 43. Te trzy przenikaj¹ce siê perspektywy sprawiaj¹, ¿e teoria Le�mia-
na staje siê na tyle oryginalna i kompletna, i¿ spo�ród poetów polskich jedynie
Julian Przybo� i Tadeusz Peiper mogliby byæ w tym kontek�cie porównani z auto-
rem Sadu rozstajnego � choæ, oczywi�cie, ich propozycje by³y zupe³nie odmienne.
A zatem nie jest bezpodstawne odczytanie tez Le�miana na tle teorii symbolistów,
zw³aszcza tych, których twórczo�æ odegra³a wa¿n¹ rolê czy te¿ zosta³a szczegól-
nie doceniona przez autora polskiego.

R y t m  j a k o  e l e m e n t  p o e t y c k i

Podobnie jak dla Baudelaire�a, Mallarmégo i Rimbauda � rytm jest wed³ug
Le�miana podstawowym, inwariantnym wyró¿nikiem i elementem jêzyka poetyc-
kiego. Tak jak Baudelaire w projekcie przedmowy do Kwiatów z³a � autor szkicu
Z rozmy�lañ o poezji domaga siê od ka¿dego poety, by ten �d¹¿y³ do nowo�ci� 44,
by wyzwoli³ siê tym samym z pojêciowego jêzyka prozy i konwencjonalnego jê-
zyka codzienno�ci. Powinien on sw¹ twórczo�æ �przeciwstawiæ akcentom logicz-
nym lub gramatycznym� (R 66), poniewa¿ jego praca polega przede wszystkim na
próbie wyrwania s³owa z wiêzów dyskursu. Ciekawe, ¿e zarówno francuscy sym-
boli�ci, jak i Le�mian dostrzegali niejasny status s³owa poetyckiego w zestawie-

41 Ibidem, s. 187 (prze³. A. M i ê d z y r z e c k i).
42 B. L e � m i a n: Rytm jako �wiatopogl¹d. �Prawda� 1910, nr 43; U �róde³ rytmu. (Studium

poetyckie). �My�l Polska� 1915, z. 2; Z rozmy�lañ o poezji. �Rocznik PAL� 1937/38 (wyd.: 1939).
43 Podobnie znaczenie rytmu w teorii Le�miana rozumie C z a p l e j e w i c z  (op. cit., s. 104�

115), który okre�la rytm jako element mowy poetyckiej (w sferze brzmieñ i znaczeñ) oraz czynnik
decyduj¹cy o odmienno�ci tej mowy od mowy codziennej. Rytm pobudza równie¿ uwagê odbiorcy
i ³¹czy cz³owieka z ca³o�ci¹ istnienia. Ten ostatni, metafizyczny aspekt rytmu dostrzega te¿ R a t a j-
c z a k  � w przywo³ywanej tu ju¿ ksi¹¿ce Teatr artystyczny Boles³awa Le�miana podkre�la ona jed-
nak przede wszystkim zwi¹zek koncepcji Le�miana z propozycjami reformatorów teatru (m.in.
W. Meyerholda, W. Briusowa, s. 77�81), wspomina tak¿e o wp³ywie, jaki na polskiego poetê mog³a
mieæ teoria muzyki stworzona przez A. Schopenhauera (s. 122).

44 L e � m i a n, Szkice literackie, s. 79. Dalsze cytaty z trzech szkiców z tego tomu bêd¹ lokalizo-
wane w tek�cie g³ównym za pomoc¹ nastêpuj¹cych skrótów: R = Rytm jako �wiatopogl¹d; U = U �ró-
de³ rytmu. (Studium poetyckie); Z = Z rozmy�lañ o poezji. Liczby po skrótach oznaczaj¹ stronice.
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niu ze �rodkami, jakie stosuj¹ inne sztuki. Autor Zielonej godziny zdaje sobie do-
skonale sprawê, ¿e podczas gdy malarstwo b¹d� muzyka korzystaj¹ ze �rodków
wyrazu maj¹cych niewiele wspólnego z codzienn¹ komunikacj¹, s³owo, po które
siêga poeta, jest uwik³ane w liczne relacje i zwi¹zki z konwencj¹, s³ownikiem oraz
gramatyk¹. Dlatego:

s³owo jest skazane na ¿ywot pe³en bolesnego i tragicznego rozdwojenia, ma bowiem do spe³-
nienia a¿ dwa biegunowo ró¿ne zadania! Z jednej strony, na twórczych wy¿ynach poezji ma
byæ sob¹ � s³owem dla s³owa � z drugiej strony, na terenie ¿ycia bie¿¹cego kr¹¿y w mowie
potocznej jako utarte, bezbarwne, bezd�wiêczne pojêcie. [Z 76]

A zatem s³owo w poezji nie mo¿e byæ to¿same ze s³owem-pojêciem, s³owem
wystêpuj¹cym w codziennej komunikacji.

Na co dzieñ u¿ywamy s³ów, by przekazaæ jak¹� informacjê, by kogo� do cze-
go� przekonaæ b¹d� nak³oniæ. Nie jest istotny sposób, w jaki mówimy; nie jest
wa¿ne, jak ³¹czymy s³owa, poniewa¿ to nie one znajduj¹ siê w centrum naszego
zainteresowania. W codziennej rozmowie cel jest czysto pragmatyczny, a g³ów-
nym prawem rz¹dz¹cym procesem komunikacji jest prawo skuteczno�ci i ekono-
mii 45 � chodzi o to, by uzyskaæ zamierzony efekt, wykorzystuj¹c minimalne �rod-
ki. Je�li ktokolwiek pragnie tworzyæ poezjê b¹d� jedynie do niej siê zbli¿yæ, musi
wyrwaæ siê z tego zaklêtego krêgu mowy potocznej. Jêzyk, po który siêga poeta,
jest z pozoru tylko podobny do jêzyka codziennej komunikacji; naprawdê jednak
ma z nim niewiele wspólnego, poniewa¿ pisz¹cy nie zwraca najmniejszej uwagi
na prawo ekonomii � dla niego to s³owo staje siê najwa¿niejsze, to jemu siê przy-
gl¹da i u¿ywa go w taki sposób, by przykuæ do niego uwagê czytelnika. Podobne
wyzwolenie s³owa z codzienno�ci, z prozy nie by³oby mo¿liwe, gdyby nie rytm �
to on w³a�nie przedstawiany jest przez Le�miana jako g³ówny element, który po-
zwala odró¿niæ poezjê od prozy:

Rytm w poezji stanowi pierwiastek upojeñ, oszo³omieñ i uczuciowych, nielogicznych
nakazów, którym siê staj¹ pos³uszne � oddzielne s³owa, skupiaj¹ce siê i gromadz¹ce nie�wia-
domie dooko³a nieznanej, niepochwytnej a �piewnej pokusy. Trac¹ one wówczas okre�lono�æ
i abstrakcyjn¹ ograniczono�æ swej tre�ci, wymykaj¹c siê �cis³ym, raz na zawsze ustalonym
prawom logiki i gramatyki, zdobywaj¹c na nowo pierwotn¹ swobodê swych nieustannych prze-
mian twórczych i pierwotn¹ zdolno�æ ci¹g³ego dostosowywania siê do nieokre�lonej i niepo-
chwytnej tre�ci wabi¹cego je ku sobie istnienia. [R 66]

Rytm pozwala wiêc wyrwaæ s³owa, wyzwoliæ je z pêt gramatyki tak, by na
nowo poczê³y siê sobie przygl¹daæ, dziwiæ siê sobie. S³owo poetyckie nie przeka-
zuje wiêc ¿adnej �tre�ci� w potocznym sensie, nie powiela konwencji. W efekcie
wiersz jawi siê nie jako komunikat, ale raczej jako za�piew, w którym s³owa nie
³¹cz¹ siê w sposób logiczny, lecz poddaj¹ siê ��piewnej pokusie�, która przyci¹ga
je i oddala. Poezja staje siê � jak pisa³ o tym Mallarmé w li�cie z 18 VII 1868 do
Henriego Cazalisa � �wewnêtrznym z³udzeniem samych s³ów� 46, co przez Le-

45 Rozró¿nienie miêdzy s³owem poetyckim a s³owem-monet¹ (u¿ywanym w codziennej ko-
munikacji, wymianie) pojawia siê czêsto, opisane w kategoriach ekonomii, w refleksji Mallarmégo.
Zob. na ten temat B. M a r c h a l, La Religion de Mallarmé. Paris 1988, s. 403�444.

46 S. M a l l a r m é, Correspondance. Lettres sur la poésie. Préface Y. B o n n e f o y. Éd.
B. M a r c h a l. Paris 1995, s. 392. Równie¿ G ³ o w i ñ s k i  (Za�wiat przedstawiony, s. 32, zob. te¿
s. 70) podkre�la, ¿e Le�mian �szuka [...] zasadniczej nowo�ci nie w s³owie samym, ale miêdzy s³o-
wami�.
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�miana jest okre�lane jako �magia s³ów� (Z 78, 88). Powraca on zreszt¹ do tego
zagadnienia wielokrotnie; pisze m.in.:

Jaka�, ¿e siê tak wyrazimy, asocjacja wszech�wiatowa pozwala s³owom �piewaniem przy-
wo³anym stan¹æ obok siebie, zestawiæ siê, zespoliæ w zdanie, które jeszcze przed chwil¹ by³o
obce i niedostêpne dla tych zbyt �ci�le okre�lonych i odgraniczonych od siebie pojêæ. Teraz
[...] zrozumia³y, ¿e s¹ jeno oddzielnymi akordami jednej wielkiej symfonii. Teraz, nabrawszy
lotu, zwabione wspóln¹ melodi¹, brataj¹ siê ze sob¹ na nowo. [R 68]

[Rytm] jako magnes tajemniczy poci¹ga ku sobie te jedyne, te nieomylne, te najtrafniej-
sze wyrazy, które siê zespalaj¹ w �piewn¹ niepodzielno�æ heksametrowych uniesieñ. [U 69]

[S³owa] dawniej przymusom zwyk³ej sk³adni, a teraz czarom niespodzianych zestawieñ
pos³uszne � czuj¹ rado�æ z powodu tych w³a�nie, najbardziej udanych zestawieñ. [U 69]

Podobnych wypowiedzi jest znacznie wiêcej. Wydaje siê, ¿e konsekwencje
z nich wynikaj¹ce s¹ dwojakiego rodzaju.

Przede wszystkim te niecodzienne zestawienia s³ów, które winny siê poddaæ
tajemniczemu rytmowi, sprawiaj¹, ¿e sama poezja staje siê rodzajem objawienia.
S³owo poetyckie nie podlega wiêc prawom dyskursu; jest raczej powrotem do
jakiej� pierwotno�ci, kiedy cz³owiek my�la³ jeszcze obrazami (i zmys³owo po-
strzega³ barwy oraz kszta³ty), a s³ów u¿ywa³ tylko po to, by te obrazy przedstawiæ
(zob. Z 84) 47. Druga konsekwencja jest widoczna nie tylko w szkicach teoretycz-
nych, ale i w praktyce twórczej pisarza. Otó¿ w³a�nie ze wzglêdu na rytm Le�mian
by³ poet¹ bardzo przywi¹zanym do tradycyjnych form wierszowych, do tradycyj-
nej strofiki oraz rymu 48. Niechêtnie zak³óca³ tok wiersza przerzutniami i nigdy
chyba nie wykorzysta³ transakcentacji. Te preferencje, wynikaj¹ce z przywi¹zania
do muzyczno�ci wiersza, sprawi³y, ¿e Le�mian zachowa³ spory dystans wobec
wiersza wolnego. Wed³ug autora Napoju cienistego poeta, który siêga po wiersz
wolny, �³amie rytm a¿ do stopnia zupe³nej bez�piewno�ci, t³umi pl¹s rozzuchwa-
lonego, usamodzielnionego s³owa. Czyni wszystko, aby wiersz uprozaiczniæ�
(Z 85). W ten sposób do poezji na nowo wkradaj¹ siê �nie�piewna rzeczywisto�æ�
i �codzienna pojêciowo�æ� (Z 83�84), które nic albo niewiele maj¹ wspólnego
z jej istot¹. Rzeczywi�cie, je�li chodzi o sam jêzyk, to przepa�æ miêdzy mow¹ co-
dzienn¹ a poetyck¹ jest ogromna; je�li siê jednak przyjrzeæ mechanizmom ¿ycia
i pisania � sugeruje Le�mian � to oka¿e siê, ¿e zachodzi miêdzy nimi sekretne
podobieñstwo, ¿e rz¹dzi nimi rytm.

R y t m  j a k o  e l e m e n t  a n t r o p o l o g i c z n y

Jêzyk poezji nie ma wiêc nic wspólnego z jêzykiem potocznym � jej samej nie
pisze siê za� ani po to, by odbija³a �wiat (U 73), ani po to, by wyra¿a³a emocje czy
refleksje autora, a tym bardziej jego biografiê (�Twórca s³abszy jest i �miertelniej-
szy od swego dzie³a. Dzie³u siê nale¿y nie�miertelno�æ, a twórcy � �mieræ po spe³-

47 W szkicu Znaczenie po�rednictwa w metafizyce ¿ycia zbiorowego (w: Szkice literackie, s. 47)
B. L e � m i a n  uj¹³ to w taki sposób: �Cz³owiek pierwotny d¹¿y³ do tego, a¿eby obrazy, które wi-
dzia³, sta³y siê jego my�lami. My za� przeciwnie � staramy siê o to, a¿eby my�li nasze sta³y siê
obrazami... My � obrazujemy my�li. On � przemy�liwa³ obrazy�.

48 Tylko jeden wiersz (Wspomnienie, inc.: �Te �cie¿yny, których stop¹ dzieciêc¹�) napisa³ po-
eta wierszem sylabicznym nieregularnym przechodz¹cym w wiersz wolny.
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nieniu dzie³a�, U 74). Istnieje jednak tajemniczy zwi¹zek miêdzy sztuk¹ s³owa a ¿y-
ciem, poniewa¿ w obu tych sferach dominuje rytm. Co wiêcej, rytm w poezji jest
jakby replik¹ rytmu, który obejmuje ca³o�æ istnienia: �wszelkiemu procesowi istnie-
nia towarzyszy ruch rytmiczny� (Z 84). Porz¹dek rzeczywisto�ci jest wiêc wed³ug
Le�miana mo¿liwy dziêki temu, ¿e � podobnie jak poezjê � przenika j¹ rytm:

�wiadectwem [...] jest �wiat ca³y, a rytm owej pie�ni, która pierwsze jego trwanie poprze-
dzi³a i dot¹d nastêpnym jego trwaniom towarzyszy, udziela siê strunom ludu, i s³owom pie�ni,
i cia³u, gdy taniec je unosi i spod stóp co chwila usuwa miejsce, na którym mimo woli stoj¹,
jakby na dowód, i¿ nie w tym lub owym miejscu, lecz w rytmie samym r z e c z  t a ñ c a  s i ê
d z i e j e. [U 71]

Rytm rzeczywisto�ci, istnienia �wiata � pojêcie, od którego ju¿ niedaleko do
metafizycznej koncepcji rytmu � �udziela siê strunom ludu�, co oznacza, ¿e przeni-
ka do twórczo�ci ludowej, oralnej, na nim w³a�nie opartej (tak¿e w tym celu, by
u³atwiæ jej pamiêciowe opanowanie: �Rytm spe³nia jeszcze jedno tradycyjne i histo-
rycznie szlachetne zadanie, a mianowicie: u³atwia wierszom wrodzon¹ im zdolno�æ
utrwalania siê w pamiêci ludzkiej. Nie w ksi¹¿ce, lecz w pamiêci ludzkiej wiersz
lubi przebywaæ�, Z 87). Dalej rytm przedostaje siê do pie�ni, która jest synonimem
poezji. Istotne wydaje siê to, ¿e Le�mian jednym tchem wymienia ludowo�æ, folklor,
obok twórczo�ci poetyckiej � raz jeszcze przekonaæ siê mo¿emy o znaczeniu, jakie
przypisuje ³¹cz¹cemu je zwi¹zkowi 49. Wreszcie, poprzez sztukê, rytm �wiata udzie-
la siê cia³u � cz³owiek instynktownie niemal reaguje na pie�ñ lub poezjê, przyswaja
je nie tylko na drodze refleksji, ale � mo¿e nawet przede wszystkim � poprzez zmy-
s³y. Sztuka budzi zatem to, co tkwi gdzie� g³êboko u�pione w cz³owieku wspó³cze-
snym, o czym on sam, zdaje siê, zapomnia³ 50. Rytm wyrywa z rutyny dnia codzien-
nego; sztuka budzi nasz¹ zmys³owo�æ, jak chcia³ tego i o czym pisa³ Rimbaud
w cytowanym tu ju¿ fragmencie Alchemii s³owa, oddzia³uje na nasze nerwowe
w³ókna, na co zwraca³ uwagê w La Musique et les lettres Mallarmé.

W taki sposób Le�mian zbli¿a siê konsekwentnie do symbolistycznej teorii
odpowiedników, za której twórcê uznaje siê Baudelaire�a � przede wszystkim jako
autora Odd�wiêków i licznych szkiców o malarstwie 51. Podkre�liæ trzeba jednak,
i¿ poeta polski nie tyle powiela teoriê popularn¹ w drugiej po³owie XIX wieku, co
raczej j¹ przekszta³ca. Symboli�ci poszukiwali korespondencji w przemieszaniu
zmys³owych wra¿eñ (np. dziêki tzw. audition colorée, czyli barwnemu s³yszeniu)
i starali siê je wyraziæ, stosuj¹c technikê synestezji. Le�mian natomiast poszukuje
odpowiedników miêdzy �wiatem sztuki a �wiatem zmys³ów w rytmie, w �tajem-

49 O inspiracji ludowej w twórczo�ci poety ciekawie pisa³ T r z n a d e l  (Twórczo�æ Le�miana,
s. 127�264).

50 Warte uwagi wydaj¹ siê podobne stwierdzenia przywo³ywanego ju¿ wcze�niej C. D e-
b u s s y�e g o. Francuski kompozytor opublikowa³ 15 II 1913 w �Revue Musicale� artyku³ Du Goût
(O Smaku), w którym przeczytaæ mo¿emy m.in.: �By³y, a nawet s¹ jeszcze, mimo zak³óceñ, jakie
wywo³uje cywilizacja, urocze ma³e narody, które ucz¹ siê muzyki tak prosto, jak siê cz³owiek uczy
oddychaæ. Ich konserwatorium to odwieczny rytm morza, wiatr w li�ciach i tysi¹ce szmerów, któ-
rym siê przys³uchuj¹ uwa¿nie, nie zagl¹daj¹c nigdy do apodyktycznych traktatów. Ich tradycje ist-
niej¹ tylko w bardzo starych pie�niach po³¹czonych z tañcami, gdzie ka¿dy z pokolenia w pokolenie
wnosi³ co� godnego uwagi� (cyt. za: J a r o c i ñ s k i, Debussy a impresjonizm i symbolizm, s. 116).

51 Zob. Ch. B a u d e l a i r e, O sztuce. Szkice krytyczne. Wybór, przek³. J. G u z e. Wstêp
J. S t a r z y ñ s k i. Wroc³aw 1961.
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nej ³¹cznicy� i �odwiecznym pokrewieñstwie� (R 68), które nie tylko istnieje miê-
dzy s³owami w wierszu, ale sprawia tak¿e, ¿e

³¹cz¹ siê skwapliwie � barwa z kszta³tem, kszta³t z woni¹, woñ z d�wiêkiem, przywracaj¹c
ca³emu �wiatu jego jednotliwo�æ. W tych splotach-rozplotach rozmaitych przedmiotów w pie-
�ni zbratanych tai siê najpotê¿niejszy czar poezji i powab samego istnienia. [R 68]

Rytm przes¹dza wiêc o to¿samo�ci poezji i ¿ycia, przenika ca³o�æ istnienia,
³¹czy odleg³e z pozoru elementy 52.

Nic wiêc dziwnego, ¿e Le�mianowski rytm obejmuje wszelkie rejestry rze-
czywisto�ci, ¿e dotyczy zarówno tego, co najprostsze, co podlega katarynkowym
powtórzeniom, jak i tego, co przekracza mo¿liwo�æ ludzkiego poznania � przynaj-
mniej na drodze intelektualnych spekulacji:

Z powtarzalno�ci i powrotno�ci rytmu wyp³ywa jego zdolno�æ do refrenów, przy�piewów.
Widzimy te przy�piewy i w litaniach, i w pie�niach, i w wierszach, i w symetrii ornamentów
architektonicznych, i w uk³adzie wie¿yc, i wreszcie w powrotnych okresach historii, kiedy wiek
ubieg³y wiekowi nastêpnemu wtór podaje. Fale powrotne potêguj¹ i wyja�niaj¹ ca³okszta³t pie-
�ni. £atwiej wówczas zapamiêtaæ jej melodiê, ogarn¹æ j¹ i przyswoiæ. [U 74]

Podobnie jak Rimbaud, pragnie Le�mian odnale�æ rytm w nieskomplikowanym
�frou-frou�, w refrenach i przy�piewach, ale zale¿y mu równie¿ na bli¿ej nie okre-
�lonym �ca³okszta³cie pie�ni�, na ukrytym w s³owach poezji istnieniu. W ten sposób
autor Sadu rozstajnego wprowadza do swej refleksji element metafizyczny.

R y t m  j a k o  e l e m e n t  m e t a f i z y c z n y

�wiat jest w oczach poety z³o¿ony z nieskoñczonej ilo�ci istnieñ i rzeczy, któ-
rych egzystencja nie ogranicza siê jednak do materialnego, osobnego trwania.
Wprost przeciwnie, wszystkie one powinny staæ siê �narzêdziami pie�ni, uczestni-
kami rytmu powszechnego� (U 72), a ka¿dy cz³owiek ma �prawo do rytmicznie
pog³êbionej komunii ze wszech�wiatem� (Z 85). Rytm jest dla Le�miana pomo-
stem, który ³¹czy �wiat z za�wiatem (�W ka¿dej pie�ni [...] tai siê tysi¹ce takich
[...] mostów, po których ka¿da dusza ludzka od czasu do czasu, samochc¹c lub
niechc¹cy � ze �piewem na ustach przebiec musi, a¿eby ze �wiata w za�wiat siê
przedostaæ i przypomnieæ sobie ich wzajemn¹ przynale¿no�æ�, U 70).  Poeta mno-
¿y okre�lenia, które nadaj¹ rytmowi misteryjny niemal charakter � mówi o �ryt-
mie tajemnym� (U 75), �innej prawdzie, w tajemnicach rytmu zawartej� (R 66),
�wielkiej symfonii� (R 68), ale i �bezs³ownej melodii� (Z 86). Wszystkie te, cza-
sami na pozór sprzeczne okre�lenia dotycz¹ poezji, która w ujêciu Le�miana jest
przemieszaniem ontologii (rytm w ujêciu antropologicznym s³u¿y przecie¿ przed-
stawieniu ¿ycia, jego mechanizmów i zasad) i epistemologii (rytm ustanawiaj¹cy
zwi¹zek miêdzy wszystkimi elementami istnienia pozwala odkryæ prawdê rzeczy-
wisto�ci, ale tak¿e � wyruszyæ na poznanie �za�wiata�, w którego obliczu logika

52 Raz jeszcze warto przywo³aæ w tym kontek�cie wypowied� Debussy�ego zanotowan¹ po
wystawieniu Peleasa i Melizandy (kwiecieñ 1902): �Muzyka nie jest ograniczona do mniej lub wiê-
cej wiernego odtwarzania natury, lecz zdolna do wykrywania utajonych zwi¹zków miêdzy natur¹
a wyobra�ni¹� (cyt. za: J a r o c i ñ s k i, Debussy a impresjonizm i symbolizm, s. 118). Inspiruj¹ce
mog³oby siê okazaæ bardziej szczegó³owe zestawienie pogl¹dów Le�miana z koncepcjami Debus-
sy�ego oraz innych muzyków (a nie jedynie poetów � jak w niniejszym szkicu), którzy deklarowali
zainteresowanie symbolizmem.
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i rozum okazuj¹ siê nieu¿yteczne 53). Ten maksymalistyczny projekt poeta wyra¿a
� z w³a�ciwym sobie optymizmem poznawczym � w nastêpuj¹cy sposób:

Duch, oszo³omiony rytmem, �lepn¹c nagle na ca³y szereg zró¿niczkowanych pojêciowo
i od wszech�wiata oderwanych przedmiotów, zdolnym siê staje do �piewnych dociekañ, nie-
spodzianych ogarniêæ i uprzytomnieñ ca³o�ci, mniej pochwytnej ni¿ drog¹ logiki wyszczegól-
nione z niej i sztucznie okre�lone rzeczy. �wiatopogl¹d rytmiczny przestaje byæ � dogmatem,
przekonaniem, zasad¹ lub martw¹ liter¹ uznanego w danym czasie kierunku. [R 67]

A wiêc nie analiza, nie rozdzielenie i opis interesuj¹ Le�miana, ale dotarcie do
�ca³o�ci�. Poeta pragnie obj¹æ ca³e istnienie, przyjrzeæ siê rzeczywisto�ci w taki
sposób, by odkryæ najdrobniejsze jej elementy i sprawdziæ, jakie znaczenie maj¹
one dla funkcjonowania �wiata. Bez w¹tpienia Le�mian jawi siê w tych fragmen-
tach jako metafizyk. Jedyn¹ drog¹, która prowadzi wed³ug niego do ca³kowitego
poznania, jest poezja, a w³a�ciwie nieci¹g³e chwile ol�nieñ, które towarzysz¹ pra-
cy nad ni¹, a potem czytaniu: �Wiersz � to w³a�nie owa odrobina rozwoju serdecz-
nego, która siê w danej chwili z przyczyn ma³o wiadomych, ale ju¿ niepowtarzal-
nych � zdarzy³a� (Z 86). Wiersz siê zdarza � nie wiadomo nawet, dlaczego � i na
moment ods³ania nam tajemnicê istnienia. Wiersz jest �chwil¹ natchnienia� 54, dziêki
której cz³owiek (porzuciwszy to, co rozumowe, abstrakcyjne, niezmienne) staje
siê na powrót twórczy � o czym poeta pisze w szkicu Znaczenie po�rednictwa
w metafizyce ¿ycia zbiorowego. Podobne �chwile� mo¿na chyba uznaæ za epifa-
nie, które � �ci�le zwi¹zane z poetyk¹ symbolistyczn¹ � pozwala³y dziêki s³owu
poetyckiemu odczarowaæ materialno�æ i niezmienno�æ rzeczywisto�ci (jednak bez
konieczno�ci negacji), by odkryæ jej tajemny porz¹dek czy te¿ � jak ujmuje to
Ryszard Nycz � dostrzec �intensywne, nieci¹g³e, momentalne � l a d y  o b e c-
n o � c i  niezwyk³ej warto�ci powszedniego istnienia rzeczy indywidualnych� 55.
Te ��lady obecno�ci� s¹ u Le�miana zarówno �ladami czysto poetyckimi (tropami
w znaczeniu figur poetyckich), jak i �ladami niemo¿liwej do wypowiedzenia ta-
jemnicy istnienia (tropami �za�wiata� odci�niêtymi w materialnej rzeczywisto�ci).

W ten tak¿e sposób Le�mianowi uda³o siê po³¹czyæ dwa sprzeczne na pozór
bieguny refleksji i poszukiwañ symbolistów. Autor £¹ki nie zrezygnowa³ z upartej
pracy nad materia³em poetyckim, nad s³owem � ale te¿ nigdy nie uzna³, ¿e rola poety
do takiej tylko pracy siê ogranicza. Wprost przeciwnie, poeta-rzemie�lnik rozpoczy-
na swe zmagania g³ównie w tym celu, by objawiæ zagadkow¹ ³¹czno�æ wszystkich
zjawisk, by odkryæ sens rzeczywisto�ci, by zatem staæ siê poet¹-kap³anem 56.

Zakoñczenie

Ciekawym, niedyskursywnym wyrazem wszystkich przedstawionych tu kon-
cepcji teoretycznych Le�miana jest wiersz Poeta z tomu Napój cienisty. To w nim

53 L e � m i a n  tak o tym pisze (R 67): ��wiat badany my�l¹ roz�piewan¹ i upojon¹ bli¿szy jest
mo¿e prawdy ni¿ ów drugi, postrze¿ony my�l¹ such¹, ubiegaj¹c¹ siê o zaszczytne miano �cis³ej�.

54 L e � m i a n, Szkice literackie, s. 64.
55 R. N y c z, Literatura jako trop rzeczywisto�ci. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze

polskiej. Kraków 2001, s. 89�90. Jeden z rozdzia³ów (�S³owami... w �wiat wgl¹dam�. Boles³awa
Le�miana poezja nowoczesna) po�wiêcony jest te¿ autorowi Dziejby le�nej. Na temat epifanii w twór-
czo�ci tego poety zob. równie¿ G ³ o w i ñ s k i, Za�wiat przedstawiony, s. 208�218.

56 Na temat tej opozycji zob. M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Symbolizm i symbolika w poe-
zji M³odej Polski. Kraków 1994, s. 50�92.
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w³a�nie poeta przedstawiony zosta³ jako ten, który �s³owa nawleka / Na sznur
rytmu� i �wiersz �piewny uk³ada� 57. Co wiêcej, jakby w zgodzie z najdrobniej-
szymi nawet za³o¿eniami estetycznymi Le�miana, wiersz jest napisany regular-
nym 13-zg³oskowcem ze �redniówk¹ po siódmej sylabie. Pojawiaj¹ siê w nim, co
prawda, nieliczne przerzutnie, jednak za g³ówn¹ zasadê konstrukcyjn¹ uznaæ mo¿-
na zgodno�æ toku sk³adniowego i toku wierszowego. W samym za� sercu wiersza
pojawia siê fragment, z którego s³owa zosta³y wykorzystane w tytule tego szkicu:

Tre�æ, gdy w rytm siê stacza,
Póty w nim siê ko³ysze, a¿ siê przeinacza.
Chêtnie [poeta] ³owi tre�æ, w której ³zy prawdziwie p³on¹ �
Ale kocha naprawdê tê � przeinaczon¹...
I z zach³ann¹ rado�ci¹ m¹ci mu siê g³owa,
Gdy ujmie niepochwytno�æ w dwa przyleg³e s³owa!
A s³owa siê po niebie w³ócz¹ i ³ajdacz¹ �
I udaj¹, ¿e znacz¹ co� wiêcej, ni¿ znacz¹!...

To, co robi poeta w tym liryku, mo¿na skomentowaæ, odwo³uj¹c siê do Le-
�mianowskiej teorii rytmu. Po pierwsze, twórca jest bardziej wra¿liwy na stronê
muzyczn¹ wiersza ni¿ na jego potencjalny wymiar dyskursywny b¹d� mimetycz-
ny � dlatego �tre�æ�, która �stacza siê� w rytm, nie jest prostym opisem �wiata
zewnêtrznego ani te¿ nie da siê oddzieliæ od tkanki wiersza. W tek�cie poetyckim
wydarza siê jakby nowa rzeczywisto�æ, której elementy � zgodnie z teori¹ odpo-
wiedników � s¹ �ci�le, choæ nie zawsze w sposób ³atwy do dostrze¿enia, powi¹za-
ne. Dlatego nie ma mowy o jakimkolwiek rozdziale formy i tre�ci; tre�æ i rytm
tworz¹ jedno�æ. Taki dopiero, doskona³y stop powstaje z zestawieñ �dwóch przy-
leg³ych s³ów�, czyli ponownie ze zwi¹zków, paraleli, d�wiêkowych podobieñstw.
Rado�ci¹ poety jest poszukiwanie tych wspó³brzmieñ po to, by choæ otrzeæ siê
o sprawy najwa¿niejsze, niewyra¿alne, �niepochwytne�. I nawet je�li cierpi on,
poniewa¿ zaniedbuje rodzinê � ¿onê i córki, to przecie¿ tym, co robiæ potrafi naj-
lepiej, jest przekszta³canie �³ez prawdziwych� w te inne, rytmiczne, poetyckie.
Twórca buduje wiêc nowy �wiat, ale inspiracjê do podobnego dzia³ania czerpie ze
�wiata zmys³ów. Ostatecznie jednak s³owa, które usi³uje nanizaæ na sznur rytmu,
uwalniaj¹ siê od zmys³ów, �siê po niebie w³ócz¹� i tylko �udaj¹, ¿e znacz¹ co�
wiêcej, ni¿ znacz¹�. Na pytanie: co tak naprawdê znacz¹? � by³oby jednak trudno
odpowiedzieæ. Bo przecie¿ nie znacz¹ w taki sposób i tego, co znacz¹ s³owa w co-
dziennej dyskusji. Z drugiej strony, nie trafiaj¹ wprost do za�wiatów, poniewa¿
tylko ocieraj¹ siê o to, co w gruncie rzeczy �niepochwytne�. Co wiêc czyni¹? Przy-
gl¹daj¹ siê sobie i dziwuj¹, a z kilku momentów ol�nieñ w³a�nie na przeciêciu
rytmicznie powi¹zanych s³ów rodzi siê epifania. Chwilowe zrozumienie. I potem
s³owa znowu nic nie znacz¹, szukaj¹ swego sensu.

Wydaje siê, ¿e � powtórzê tê tezê na zakoñczenie � teoria rytmu w twórczo�ci
Le�miana jest jedn¹ z niewielu tego typu teorii, które pojawi³y siê w literaturze
polskiej. Wszystkie za� jego spostrze¿enia, g³ówne punkty jego szkiców pozwala-
j¹ okre�liæ tê propozycjê mianem symbolistycznej. Rytm jako element poetycki,
antropologiczny oraz metafizyczny wystêpuje bowiem w notatkach i rozwa¿aniach
g³ównych twórców i patronów symbolizmu � mam tu na my�li trzech poetów fran-

57 L e � m i a n, Poezje, s. 321�322.
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cuskich: Baudelaire�a, Mallarmégo i Rimbauda, do których dzie³ sam Le�mian
czyni³ aluzje b¹d� nawet przyznawa³, i¿ szuka³ w nich inspiracji. Pozostaje wiêc
g³o�no upomnieæ siê o obszerniejsz¹ pracê na temat teorii rytmu w szkicach Le-
�miana, ale mo¿e i o ksi¹¿kê, w której rytm zosta³by ujêty � tak jak czyni to w swoich
pracach Meschonnic � jako g³ówny element poezji.

�WHEN THE CONTENT BECOMES THE RHYTHM� �
LE�MIAN AND A SYMBOLIC FASCINATION WITH RHYTHM

The comparative sketch is an attempt towards the analysis of rhythm in the light of the key
concepts of French symbolic poets. The reconstruction of Le�mian’s views is based on his treatises
on the role of rhyme and rhythm in poetry: Rhythm as a world view, At the sources of rhythm,
On mediation of poetry. An important context of those views are the ideas of Baudelaire, Mallarmé
and Rimbaud – the poets important for Le�mian. Such symbolist relations make it possible to distin-
guish three aspects of rhythm in Le�mian’s poetry: rhythm as an element of poetics (theory of poetic
language, rhythm distinguishes poetry from prose), anthropological element (relation with the
rhythm of nature, a man’s body, rhythm breaks with everyday routine) and metaphysical element
(rhythm of universe). In effect, Le�mian’s approach proves to be an original in Polish literature
proposition of noticing a music dimension of poetry.


