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WYOBRAŻENIA CZASU WE WSPÓŁCZESNEJ POEZJI ARABSKIEJ
NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI BULANDA AL-HAJDARIEGO*

ABSTRACT: The aim of this paper is to examine the representations of time in the works 
of the Iraqi poet of Kurdish origin Buland al-Haydari (1926–1996). The paper opens 
with a short introduction dealing with the perception of time in reality and in literature 
(i.e. objective and subjective time, individual and social time) as well as with an outline 
of representations of time in the Arabic poetry in certain historical and literary periods 
(pre-Islamic Arabic poetry, classical Arabic poetry, romantic Arabic poetry before the 
Second World War, contemporary Arabic poetry after the Second World War).
 The analysis of Al-Haydari’s poetry consists of three parts concerning the past, the 
present and the future. In each part, poems from different phases, written between the 
1940s and the 1990s, were taken into consideration. Each part discusses how the tenden-
cies prevalent in these phases (i.e. romantic, existential, committed poetry) as well as in 
Al-Haydari’s life (i.e. exile) and in socio-political life of the Iraqi community (i.e. dicta-
torship, wars) influenced the images of time in his lyrics.
 There are many representations of time in Al-Haydari’s poetry. It can be linear, circu-
lar, cyclical, internal and psychological, external and objective, individual and social. The 
past, the present and the future are depicted in his works in different, sometimes contrary 
ways. The past is associated with sadness and vanishing but also with happiness and 
childhood. The vision of the present is pessimistic in all the phases and it is featured as 
meaningless, overwhelming, terrifying as well as brutal. The future is sometimes repre-
sented as despairing and lost, and sometimes as carrying hope. The time in Al-Haydari’s 
poems seems to be an impersonal force or a personified fate. Quite often it is given 
human characteristics, both psychical and physical. Some of the representations of time 
in Al-Haydari’s works reveal similarities to those known from the pre-Islamic, classical, 
romantic and contemporary Arabic poetry.

Koncepcja czasu linearnego, powstała przede wszystkim na gruncie tradycji judeo-
chrześcijańskiej, zakłada, że płynie on jednokierunkowo od przeszłości przez teraźniej-
szość ku przyszłości1. Współcześnie w ten sposób postrzegamy zarówno minione dzieje 
społeczeństw, których narracje konstruują historycy, jak i życie pojedynczych osób. Idea 
ta jest zgodna z czasem fizykalnym, odmierzanym za pomocą identycznych jednostek 
czasowych.

„Życie ludzkie – pisze Hanna Buczyńska-Garewicz – na pewno przebiega w li-
nearnym czasie zegara, lecz czy tylko? Czyż nie jest jednak w nim równie obecna ko-
listość czasu: obok teraźniejszości jest czas pamiętany, który powoduje, że przeszłość 
może być zawsze obecna w teraźniejszości, jest też czas oczekiwany i wyobrażony, 
który kształtuje nie tylko sens teraźniejszości, lecz także powoduje, że przeszłość jest 
oglądana przez pryzmat projekcji, ponadto, przyszłość może być postrzegana antycy-

* Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki za rok 2011–2013.
1 O pojmowaniu czasu w różnych kulturach patrz: Andrzej Zajączkowski (red.), Czas w kul-

turze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988. Na temat przemian w percepcji czasu 
w chrześcijańskiej kulturze Zachodu – w tym filozofii i literaturze – od średniowiecza po XX w. 
patrz: Georges Poulet, Rozważania o czasie ludzkim, w: idem, Metamorfozy czasu: szkice krytycz-
ne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977, s. 25–69.
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pacyjnie jako przeszłość?”2. Oprócz czasu fizykalnego, „czasu zegara”, istnieje zatem 
czas wewnętrzny, w którym człowiek subiektywnie tworzy jego pojęciowe reprezenta-
cje (np. linearność–kolistość), wybiera perspektywy, z jakich spogląda na przeszłość, 
teraźniejszość oraz przyszłość, i wobec którego przyjmuje określone postawy3. W od-
różnieniu od czasu fizykalnego ów czas psychologiczny rzadko kiedy podlega jedno-
stajnemu rytmowi zegara, a jego chwile są „heterogeniczne treściowo i różnią się dłu-
gością trwania”4.

Subiektywna percepcja czasu charakteryzuje nie tylko jednostki, lecz i całe społecz-
ności. Socjolog Jerzy Chłopecki pisze, że „świadomość czasu z natury swej jest świa-
domością społeczną w tym znaczeniu, że podstawowe elementy świadomości czasu każ-
dego z nas są wspólne, podzielane przez pozostałych członków naszej grupy społecznej, 
a równocześnie mogą być odmienne od świadomości czasu ludzi z innej grupy”5. Istnieje 
więc również „czas społeczny, zbudowany z tworzywa konkretnych zdarzeń i zjawisk”, 
w którym niektóre zdarzenia postrzegane są przez wspólnotę jako ważne i „krytyczne”, 
inne zaś jako nieistotne. W związku z tym „poszczególne jego odcinki są różnie war-
tościowane” – jest on „niejednorodny, ma zmienne tempo, może «zatrzymywać się» lub 
«przyspieszać». Nie biegnie w jednym kierunku, lecz jest odwracalny, może być linearny, 
cykliczny, spiralny, powracający”6.

Takim subiektywnie doświadczanym czasem jest także czas opisywany w literaturze. 
Arabski badacz Muhammad Wahid ad-Din Suwar określił go jako „tkaninę naszego ży-
cia wewnętrznego”. Zauważył, że odbija on rytm wewnętrznej rzeczywistości człowieka 
i jest uzależniony od charakterystycznego dla danej jednostki sposobu przeżywania. Czas 
w swojej względności może więc jawić się twórcy w określonym momencie jako długi 
lub krótki, pędzący do przodu bądź też nieruchomy itd.7. Jak ponadto podkreśliła Danu-
ta Opacka-Walasek, liryką rządzi najczęściej czas teraźniejszy: „czas wypowiadania 
stanowi tu jakby «wieczną teraźniejszość», wiersz zapisuje napływające w «teraz» myśli 
i doznania. Zatem w wychyleniu poezji ku innym formom czasu nie chodzi nawet o to, 
co z przeszłości lub przyszłości zostawia ślad w teraźniejszości, ale o to, jak przeszłość 
i przyszłość są przez teraźniejszość wytwarzane, jak orientuje się na nie człowiek z wier-
sza, którego to doznawanie czasu warunkuje”8.

Celem tego artykułu jest przedstawienie wyobrażeń czasu w twórczości Bulanda al-
Hajdar iego9, zarówno w jego wymiarze jednostkowym (czas poety), jak i zbiorowym 
(czas społeczności irackiej w drugiej połowie XX w.). W tych fragmentach artykułu, 

2 Hanna Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii 
i literaturze, Wydawnictwo TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2001, s. 7.

3 Patrz: Czesław Nosal, Beata Bajcar, Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwen-
cje, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2004, s. 120, 122.

4 Hanna Buczyńska-Garewicz, op. cit., s. 20.
5 Jerzy Chłopecki, Czas, świadomość, historia, Książka i Wiedza, Warszawa 1989, s. 36.
6 Elżbieta Tarkowska, Czas w życiu Polaków: wyniki badań, hipotezy, impresje, Wydawni-

ctwo Instytutu Socjologii i Filozofii PAN, Warszawa 1992, s. 22–23.
7 Muhammad Wahid ad-Din Suwar, An-Nisbijja fi asz-sziʻr fi az-zaman wa-al-makan, Al-

Dżamʻijja at-Taʻawunijja li-at-Tibaʻ, Damaszek 2003, s. 72–76.
8 Ibidem, s. 33.
9 Buland al-Hajdar i (1926–1996) – iracki poeta kurdyjskiego pochodzenia, autor 10 tomików 

poetyckich; jeden z prekursorów „ruchu wolnej poezji”, który pojawił się na arabskiej scenie litera-
ckiej pod koniec lat 40. i w latach 50. XX w.
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w których analizie poddano utwory Al-Hajdariego10, zachowano podział na poszczególne 
wymiary czasu (przeszłość – teraźniejszość – przyszłość). Fragmenty te poprzedza krótki 
zarys dotyczący percepcji czasu w poezji arabskiej w wybranych epokach historycznych 
i literackich. Zwrócono w nim uwagę na: cechy, jakie poeci przypisywali czasowi; ich sto-
sunek do poszczególnych wymiarów czasu; wreszcie ich sposoby ucieczki przed czasem. 
Poprzedzona takim zarysem prezentacja wyobrażeń czasu w twórczości Al-Hajdariego 
służy zilustrowaniu niektórych tendencji w obrazowaniu czasu we współczesnej poezji 
arabskiej, zarówno tych istniejących w liryce arabskiej od wielu stuleci, jak i tych, które 
pojawiły się w okresie po II wojnie światowej.

WYOBRAŻENIA CZASU W POEZJI ARABSKIEJ NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Czas ukazany w poezji z okresu przedmuzułmańskiego (dżahilijja) był zdaniem arab-
skiego badacza Nidala al-Amjuni Dakkasza „czasem, w którym odczuwano zanikanie 
i obumieranie wszystkich rzeczy, czasem konstytuującym się pomiędzy życiem i śmiercią, 
trwaniem i przemijaniem, „ja” i „nie-ja”11. Poeci tamtej epoki przypisywali czasowi kilka 
cech. Pierwszą z nich, zdaniem takich twórców, jak Zuchajr Ibn Abi Sulma (ok. 520–ok. 
609), Imruʼ al-Kajs (ok. 520–565) czy An-Nabigha az-Zubjani (ok. 535–ok. 604), była 
jego stałość. Pomimo iż niszczył ludzi, sam nie ulegał zniszczeniu. Drugą cechę czasu 
stanowiła jego uniwersalność. Swoim działaniem obejmował on wszystkich ludzi, a wal-
ka z nim, zdaniem chociażby Tarafy Ibn al-ʻAbda (ok. 543–ok. 569), była dla każdego 
człowieka z góry skazana na przegraną. Trzecim atrybutem czasu była jego chaotyczność. 
Poeci dżahilijjscy postrzegali go bowiem jako pozbawioną logiki siłę. Wreszcie czwartą 
cechę czasu stanowiła jego sprawczość. Twórcy z tamtej epoki uznawali, że brutalnie in-
gerował on w życie bezbronnej wobec niego jednostki i był przyczyną wszelkich negatyw-
nych zmian, jakie ją spotykają, takich jak np. starzenie się czy obracanie się rodzinnego 
domu w ruinę12. Dlatego też w swoich wierszach porównywali czas do złego i złośliwego 
pustynnego demona – gula, czy do złodzieja, który porywa bliskie im osoby13.

Widok pozostałości po pustynnym obozowisku ukochanej i jej plemienia uzmysławiał 
opisującym go przedmuzułmańskim poetom nieunikniony upływ czasu i ulotność teraź-
niejszości. Ich świadomości przemijania towarzyszyło niejednokrotnie poczucie niemocy 
wobec działania czasu, a niekiedy, co można dostrzec w utworach poetów takich, jak Al-
Mutalammis ad-Dabʻi (zm. ok. 580) i Imruʼ al-Kajs, także poczucie absurdu i rozpaczy. 
Życie dżahilijjskich poetów toczyło się w cieniu nadchodzącej śmierci, która stanowiła 
dla nich ostateczny kres i zamykała horyzont przyszłości. Na tę ostatnią – niejasną i ogra-
niczoną – spoglądali oni bądź to z nadzieją, bądź to ze strachem. Ratunku przed teraźniej-
szością szukali przede wszystkim w przeszłości, próbując „wskrzesić” w swych kasydach 
czas minionego szczęścia z ukochaną, zaklęty w ruinach jej plemiennego obozowiska, 

10 Analizowane wiersze Al-Hajdariego pochodzą ze zbioru Al-Aʻmal al-kamila li-asz-szaʻir Bu-
land al-Hajdari, Dar Suʻad as-Sabah li-an-Naszr wa-at-Tawziʻ, Kair 1992, w którym umieszczono 
dziewięć kolejnych tomików poety, oraz z wydanego pośmiertnie tomiku Durub fi al-manfa, Dar 
Suʻad as-Sabah li-an-Naszr wa-at-Tawziʻ, Bejrut 1996.

11 Nidal al-Amjuni Dakkasz, Zahirat az-zaman fi asz-sziʻr al-ʻarabi al-kadim (Baszar Ibn 
Burd wa-Abu Nuwas namuzidżan), Dar al-Hadasa, Bejrut 2006, s. 35.

12 ʻAbd al-ʻAziz Muhammad Szahada, Az-Zaman fi asz-sziʻr al-dżahili, Dar al-Kindi li-an-
Naszr wa-at-Tawziʻ, Irbid 1995, s. 65–80.

13 Dokładniej na ten temat patrz: Dalya Cohen-Mor, A Matter of Fate: the Concept of Fate in 
the Arab World as Reflected in Modern Arabic Literature, Oxford University Press, Oksford 2001, 
s. 47–50.
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lub też dni własnej młodości. Byli i tacy, dla których jedynym sposobem na oparcie się 
władzy czasu i zachowanie przez twórcę życia wiecznego było jego przetrwanie w sztuce 
poetyckiej14.

Nastanie ery islamu przyniosło zmiany w refleksji nad czasem na płaszczyźnie teolo-
gicznej i filozoficznej. Podważona została wówczas przedmuzułmańska koncepcja czasu 
jako gnębiącej człowieka siły, swoistego fatum, do którego odnosiło się słowo dahr. Zo-
stała ona zastąpiona przekonaniem o tym, że człowiek został poddany boskim wyrokom, 
losowi określanemu mianem kadar. Rozpowszechnienie idei życia po śmierci wiązało się 
zaś z popularyzacją przekonania o istnieniu czasu wiecznego, przyczyniło się też do więk-
szego zróżnicowania określeń odnoszących się do czasu, przede wszystkim w kontek-
ście eschatologicznym15. Muzułmańscy teologowie i filozofowie, reprezentujący różne 
ugrupowania, tworzyli w kolejnych wiekach islamu koncepcje czasu i historii ludzkości 
oraz wyjaśniali, w jaki sposób ziemski czas człowieka styka się z wiecznym czasem bo-
skim16.

Zmiany w postrzeganiu czasu, związane z przyjęciem przez arabskie społeczności re-
ligii monoteistycznej, tylko w niewielkim stopniu wpłynęły na jego poetyckie obrazy. 
Niektórzy poeci, jak np. Ibn al-Muʻtazz (861–908) zaczęli zestawiać czas – los z boską 
predestynacją17. Wielu jednak twórców, zarówno tych tworzących na przecięciu okresu 
przedmuzułmańskiego i muzułmańskiego (al-muchadramun), jak i poetów z czasów pa-
nowania dynastii Ummajadów (661–750) i Abbasydów (750–1258), wciąż przypisywało 
czasowi w swoich utworach wiele cech nadanych mu w epoce dżahilijji. Był on przed-
stawiany przede wszystkim jako bezosobowa siła, siejąca w życiu ludzkim zniszczenie. 
Abbasydzki poeta Baszar Ibn Burd (714–784) wyobrażał go sobie jako wroga lub dzikie 
zwierzę czatujące na niego na drodze życia. Siebie zaś postrzegał jako jeńca schwytane-
go przez nieznane moce, uwięzionego w miejscu i przytłoczonego ciężarem mijających 
dni18. Wyobrażenie wrogiego czasu nieobce było również takim poetom, jak Al-Muta-
nabbi (915–965) czy Abu al-ʻAlaʾ al-Maʻarr i (973–1058). Dla tego pierwszego był on 
„najbardziej złośliwym towarzyszem podróży”, drugi zaś porównywał go do armii ataku-
jącej duszę człowieka19.

Równie pesymistyczne było spojrzenie wielu przedstawicieli klasycznej liryki arab-
skiej na wymiary czasu. Baszarowi Ibn Burdowi teraźniejszość jawiła się jako niestała, 
niepewna, ciemna i smutna, z kolei Abu Nuwasowi (756–814) jako gorzka i brutalna20. 
Negatywna wizja wszystkich wymiarów czasu dominowała w twórczości Abu al-ʻAla’ 
al-Maʻarriego. Przeszłość kojarzyła mu się z unicestwieniem, teraźniejszość była w jego 
opinii ulotna, przemijająca, zaś przyszłość nie przynosiła człowiekowi nic dobrego, gdyż 
jego życie zawsze kończyło się śmiercią21. Twórcy klasycznej poezji arabskiej, podobnie 
jak ich dżahilijjscy poprzednicy, podejmowali próby wydostania się spod władzy czasu. 
Jedni uciekali we wspomnieniach ku przeszłości. Inni, jak Baszar Ibn Burd i Abu Nu-

14 ʻAbd al-ʻAziz Muhammad Szahada, op. cit., s. 57–63, 84–137.
15 Louis Gardet, Poglądy muzułmanów na czas i historię. Rozważania z zakresu typologii kul-

tury, w: Andrzej Zajączkowski (red.), op. cit., s. 152; Muhammad Wahid ad-Din Suwar, op. cit., 
s. 42–43.

16 Ibidem, s. 157, 162–179.
17 Dalya Cohen-Mor, op. cit., s. 52.
18 Nidal al-Amjuni Dakkasz, op. cit., s. 62–69.
19 Dalya Cohen-Mor, op. cit., s. 53–54.
20 Nidal al-Amjuni Dakkasz, op. cit., s. 97–101, 125–126.
21 Ibidem, s. 49–53.
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was, szukali ukojenia w upojeniu winem, by pozostawić za sobą smutki i przedostać się 
do świata, który nie zna czasoprzestrzennych ograniczeń22.

Poeci reprezentujący arabski nurt neoklasyczny, działający w drugiej połowie XIX w. 
i na początku XX w., naśladowali – zdaniem Dalyi Cohen-Mor – nie tylko klasyczne 
wzorce poetyckie w odniesieniu do formy utworów, lecz również do wyrażanych w nich 
stanowisk. Egipski poeta Ismaʻil Sabri (1854–1923) w jednym ze swoich wierszy wspo-
minał o okrutnej, gnębiącej go ręce czasu, uskarżał się na wywołujące w nim gorycz 
przemijanie kolejnych zdradzieckich godzin, wreszcie pocieszał się, że godzina śmierci 
uwolni go być może od bólu i cierpień23.

Wśród arabskich autorów piszących w ramach nurtu romantycznego w pierwszej połowie 
XX w. przeważało, jak dowodził Ahmad Bakri ʻAsla, typowe dla tej konwencji literackiej 
częste odwoływanie się do przeszłości, stanowiące jeden ze sposobów ucieczki przed udrę-
kami teraźniejszości. Poeci tacy, jak Egipcjanin ʻAli Mahmud Taha (1901–1949) i Tunezyj-
czyk Abu al-Kasim asz-Szabbi (1909–1934), nieraz odczuwali, że czas walczy przeciwko 
nim. Byli przytłoczeni jego ciężarem i świadomością ostateczności śmierci, którą ze sobą 
przynosił. Wiedzieli, że największą tragedią istnienia jest przemijanie. Uznali więc, że przed 
upływającym czasem można schronić się jedynie w świecie marzeń o minionych chwilach, 
we wspomnieniach dzieciństwa oraz w nieśmiertelnej sztuce. Inni, jak ʻUmar Abu Risza 
(1910–1990) i Micha’il Nuʻajma (1889–1988), nie przedkładali przeszłości nad teraźniej-
szość. Próbowali uwolnić się od poczucia przemijania, by w ten sposób dotrzeć do wiecz-
ności. Zwłaszcza postawę drugiego z wymienionych poetów ʻAsla określił mianem „sufi-
ckiego podążania w czasie ku unicestwieniu”, w którym to wszystkie jego wymiary ulegają 
zrównaniu. Arabski badacz zauważył też, że dominujące w liryce romantycznych poetów 
tendencje nie wykluczały przyjmowania przez nich nieraz stanowisk skrajnie odmiennych. 
Przykładowo wyobrażeniu czasu w poezji Asz-Szabbiego towarzyszyło raz pragnienie po-
wrotu do przeszłości, a raz jej przeklinanie, raz wezwanie do buntu przeciw teraźniejszości, 
a raz do pogodzenia się z nią, raz pochwała przyszłości i pragnienie nieśmiertelności, a raz 
niewiara w nią. Wreszcie, odwołując się do słów innego badacza literatury arabskiej, ʻIzz 
ad-Dina Isma’i la, ʻAsla podkreślił, że poeci arabscy z pierwszej połowy XX w. ukazywali 
ponadto w swoich utworach zjawisko trwania czasu, jego nieustannego przepływu i przepla-
tania się różnych jego wymiarów. W takim płynnym czasie nie istnieją ani okresy, ani wieki, 
ani dni, ani godziny. Stanowią one jedynie kajdany, za pomocą których próbuje się go spętać 
oraz tworzyć dla niego miary24.

Wyobrażenie zmienności czasu i jego nie zawsze linearnego przepływu znalazło swe 
odzwierciedlenie także w arabskiej liryce z okresu po II wojnie światowej. Powojenni 
twórcy byli nie tylko zaznajomieni z refleksją nad czasem obecną w utworach poetów 
z poprzednich epok, zwłaszcza tych z pokolenia przedwojennego, lecz również zetknęli 
się z nowymi dla nich ideami dotyczącymi czasu, jego percepcji, względności i związków 
z przestrzenią (czasoprzestrzeń), które pojawiły się w rozważaniach zachodnich filozofów, 
takich jak: Bergson, Heidegger, Sar t re oraz w dziełach pisarzy, takich jak: Dosto-
jewski, Proust i Kafka25. Wpływ na ich postrzeganie czasu miała ponadto koncepcja 

22 Ibidem, s. 75–76, 138–143.
23 Dalya Cohen-Mor, op. cit., s. 55.
24 Ahmad Bakri ̒ Asla, Al-Mawt fi asz-sziʻr al-ʻarabi al-hadis, Manszurat Markaz al-Machtutat 

wa-at-Turas wa-al-Wasaʼik, Kuwejt 2000, s. 363–384.
25 Ruz Gharib, Fikrat az-zaman fi al-adab al-hadis, „Al-Adib”, 1946, nr 10, s. 6–7; Nihad 

at-Takarl i, Nahnu wa-zaman, „Al-Adib”, 1957, nr 3, s. 12–14; Hiszam Szarabi, Kajfa janzuru 
al-wudżudijjuna ila at-tarich, „Al-Adab”, jesień 1962, s. 51–57.
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czasu mitycznego i cyklicznego, popularna na Zachodzie u progu XX w. i propagowana 
w krajach arabskich w latach 50. i 60. przez grupę poetów skupionych wokół czasopisma 
„Sziʻr”26. W ten sposób w tworzonej przez nich liryce znalazło się miejsce na nowe rozu-
mienie czasu, jak i na nowe strategie literackie, uwzględniające różnorodność powiązanych 
z nim zjawisk. Wśród nich można wymienić: zastąpienie czasu obiektywnego czasem we-
wnętrznego doświadczenia, interferencję czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, 
nakładanie się czasu jednostkowego i czasu zbiorowości, pojawienie się czasu wizji i snu 
oraz czasu powrotu i oczekiwania, nadawanie czasowi cech miejsca. By odzwierciedlić 
tak różne oblicza czasu, współcześni poeci sięgali m.in. po technikę flash backu, wprowa-
dzali elementy mitu, stosowali czasy gramatyczne w sposób nietypowy (np. gramatyczny 
czas teraźniejszy do opowiadania o przeszłości) bądź też wykorzystywali odpowiednio 
dobrane sekwencje rytmu (np. powtórzenia w celu wyrażenia monotonii)27. 

Pomimo stosowania przez powojennych poetów arabskich podobnych strategii w obra-
zowaniu czasu, jego wizje w wierszach poszczególnych twórców były specyficzne tylko 
dla nich, a jednocześnie zróżnicowane. Badacze literatury arabskiej opisywali np. czas 
w poezji Libańczyka Chalila Hawiego (1919–1982) jako „czas zamrożony”, zatrzymu-
jący piękne chwile w momencie ich trwania (przede wszystkim wspomnienia dzieciń-
stwa) oraz przezwyciężający przemijanie i śmierć. Przeciwstawiali go obecnemu w jego 
liryce „skamieniałemu czasowi” współczesnej cywilizacji arabskiej, która poniosła poraż-
kę i w której poeta odczuwał zagubienie („tragedia zastygniętej chwili”)28. Czas w poezji 
Irakijczyka Badra Szakira as-Saj jaba (1926–1964) jawił się raz jako „czas umierający, 
rozkładający się” – odbijający rzeczywistość polityczną i społeczną w Iraku, raz jako 
przeszły czas dzieciństwa, w który poeta uciekał przed przytłaczającą teraźniejszością, 
a raz jako czas kolisty, rozciągnięty pomiędzy narodzinami a śmiercią – czas odradzania 
się i wiecznego trwania29. Natomiast czas w liryce Syryjczyka Adonisa (ur. 1930) był 
określany przez badaczy literatury arabskiej m.in. jako „czas poza czasem”, „czas, który 
się jeszcze nie narodził”, „czas nieustannych przemian”, „czas odnawiający się”, „czas 
zaczarowany” lub „czas zjednoczony z naturą”30. Te trzy przykłady pokazują, jak róż-
norodnie może być ukazane we współczesnej liryce arabskiej – podobnie jak w poezji 
tworzonej na Zachodzie – subiektywne doświadczenie czasu.

OBRAZY PRZESZŁOŚCI W TWÓRCZOŚCI BULANDA AL-HAJDARIEGO

Utwory umieszczone przez Bulanda al-Hajdariego w jego pierwszym tomiku poe-
tyckim z 1946 r., zatytułowanym Chafkat at-tin (Pulsowanie gliny), zostały napisane 

26 John Mikhail Asfour, When the Words Burn. An Anthology of Modern Arabic Poetry 1945–
1987, The American University in Cairo Press, Kair 1993, s. 54–58.

27 Więcej na ten temat patrz: Kada ʻAkkak, Dalalat al-madina fi al-chitab asz-sziʻri al-ʻara-
bi al-muʻasir. Dirasa fi at-talakki al-dżamali li-al-makan, Ittihad al-Kuttab al-ʻArab, Damaszek 
2001, s. 312; Dżalal al-Chajjat, Asz-Sziʻr wa-az-zaman, Manszurat Wizarat al-Iʻlam, Bagdad 1975, 
s. 85–86; Taha Wadi, Dżamalijjat al-kasida al-muʻasira, Asz-Szarika al-Misrijja al-ʻAlamijja li-an-
Naszr – Longman, Kair 2000, s. 89–105.

28 Muhammad Rida Mubarak, Asz-Sziʻr wa-al-ustura. Istiʻarat as-sard fi nusus Chalil Hawi, 
Misr al-ʻArabijja li-an-Naszr wa-at-Tawzi‘, Kair 2009, s. 90–91; Ihsan ʻAbbas, Ittidżahat asz-sziʻr 
al-ʻarabi al-muʻasir, Dar asz-Szuruk li-an-Naszr wa-at-Tawzi‘, Kair 1992, s. 68–71; Kada ʻAkkak, 
op. cit., s. 315–316.

29 Ihsan ʻAbbas, op. cit., s. 72; Kada ʻAkkak, op. cit., s. 327, 343, 347–348, 371.
30 Ihsan ʻAbbas, op. cit., s. 78–82; Kada ʻAkkak, op. cit., s. 332–336, 359–363; Krystyna 

Skarżyńska-Bocheńska, Adonis. Obrazy, myśli, uczucia, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 
Warszawa 1995, s. 99–124.
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w sposób typowy dla nurtu romantycznego, który w krajach arabskich zyskał popularność 
w okresie międzywojennym. W utworach tych wielokrotnie powraca refleksja nad prze-
mijaniem, jak np. we fragmencie wiersza La szajʼa huna (Tu nie ma niczego):

Przeszłość podparła się na swych marzeniach,
przeklinając milczenie
i skarżąc się na czas.

Teraźniejszość przeminie w gorączkowych krokach.
Nad jej nogami

rozciąga się zmęczenie.
W jej dniach zatapia się ciemność.

A ona, tak jak przeszłość, modli się do blasku.
Wszystko, co jest w mej teraźniejszości, krzyczy do mnie:

szaleńcze… tu nie ma niczego31.

Bezsilność podmiotu lirycznego wobec świadomości przemijania życia ludzkiego zo-
stała podkreślona poprzez personifikację zarówno przeszłości, która w powyższym frag-
mencie rozpacza nad upływem czasu, jak i teraźniejszości, która w obliczu grożącej jej już 
zagłady podejmuje bezcelowe próby uzyskania ratunku, modląc się do blasku. Również 
przyszłość podmiotu lirycznego, jak można wyczytać w dalszych wersach tego utworu, 
została skazana na porażkę przemijania: „A jutro me kroki skierują mnie do grobu, bym 
spędził me życie w ciemności”32.

W wielu wierszach pochodzących z debiutanckiego tomu Al-Hajdariego została uka-
zana przewaga przeszłości nad ulotną teraźniejszością. W utworze Misznakat al-ʻumr 
(Szubienica życia) podmiot liryczny mówi o zegarze, który „wybił [godzinę], lamentując 
nad czasem, który uciekł mu poza wieczność”. Następnie zwraca się do zegara, stwierdza-
jąc, że ma większe niż on prawo do lamentu nad minionym czasem, gdyż zniszczył w nim 
fragment swojej młodości. Wreszcie konstatuje: „A jutro rozpadnie się moja przyszłość… 
oby się rozpadła. Nie będę troszczył się o nienarodzoną przyszłość. To wszystko – to moje 
życie, poprzez które odradza się przeszłość. Moja teraźniejszość to przeszłość, a moja 
przeszłość to moja przyszłość”33. Jedynie więc to, co minęło, jawi się podmiotowi lirycz-
nemu jako trwały wymiar czasu, który odradza się nieustannie, przenikając do dwóch 
pozostałych wymiarów.

Obok poczucia bezsilności człowieka wobec nieodwracalnego przemijania wszystkie-
go, co znajduje się na tym świecie, w tomie Pulsowanie gliny pojawia się sentymental-
ne pragnienie powrotu do minionych chwil. Obie te tendencje znalazły swoje odbicie 
w utworze Haddisini (Opowiedz mi): 

„Opowiedz mi
o mym przeszłym życiu,

które jest niczym światła zapomnianej młodości”.
Przywróć mi echo moich dni,

kiedy rozbłysły ponad oszukanymi nadziejami.
Odnów je…

Wskrześ je… znów.
Wspomnienia

rozciągające się w utracie sił
rozbiła gwałtowna ręka czasu,

pozostawiwszy jedynie fragmenty obrazów34.

31 La szajʼa huna, w: Buland al-Hajdar i, 1992, op. cit., t. I, s. 49–50.
32 Ibidem, s. 53.
33 Misznakat al-ʻumr, w: ibidem, s. 157–158.
34 Haddisini, w: ibidem, s. 71–72. 



50 ADRIANNA MAŚKO NR 1 – 2

Wypowiadającemu powyższe słowa podmiotowi lirycznemu wspomnienia przypomi-
nają pocięte na kawałki zdjęcia bądź obrazy. Są zdefragmentaryzowane, ponieważ zosta-
ły „rozbite przez gwałtowną rękę czasu” (użyte w tej metaforze słowo dahr przywodzi 
na myśl przedmuzułmańską koncepcję czasu jako fatum). Podmiot liryczny zdaje sobie 
sprawę z tego, że wspomnień zniszczonych przez spersonifikowany, destruktywny czas 
nie da się już ponownie skleić tak, by odtworzyć z nich „kompletny” obraz minionego 
życia, tożsamego z utraconym i wyidealizowanym dzieciństwem bądź młodością.

Edmund Husser l w swoich rozważaniach nad czasem posługiwał się pojęciami pa-
mięci pierwotnej i wtórnej. W wypadku tej pierwszej, określanej przez niego jako reten-
cja, „przeszłość jest uchwycona jako teraźniejszość, jako coś, co wprawdzie znika, lecz 
jeszcze nie przestało istnieć”. W wypadku tej drugiej to, co minęło, powraca, lecz nie staje 
się autentycznie obecnym. Przeszłość jest więc w niej tylko wtórnie odtworzona35. Jak 
pisała Danuta Opacka-Walasek, to właśnie ten drugi typ pamięci jest charakterystyczny 
dla poety piszącego w duchu romantycznym. Jego pamięć to jej zdaniem „pamięć od-
nawianej straty”, czyli pamięć człowieka porażonego wizją przemijania, lamentującego 
nad umykającymi mu momentami szczęścia i próbującego je wskrzesić, „reanimować” po 
latach36. Romantyk niezadowolony ze swojej nietrwałej i rozczarowującej teraźniejszo-
ści, odczuwający – jak to określił Georges Poulet – „bezgraniczny brak aktualnego mo-
mentu”, poszukuje chwili, w której przeżyłby głębię swojego istnienia, w której mógłby 
trwać wiecznie37. Najczęściej umieszcza on ją w utraconej przeszłości. Jednocześnie nie 
bardzo wierzy w to, że potrafi ją ponownie przywrócić.

W wierszach pochodzących z późniejszych zbiorów poetyckich Al-Hajdariego, pisa-
nych od połowy lat 60. po lata 90. XX w., obrazy przeszłości są już inne niż te charaktery-
styczne dla utworów opublikowanych w pierwszym tomiku. Refleksję poety w tym okre-
sie kształtowały z jednej strony jego rozważania nad własnym cierpieniem związanym 
z przymusową emigracją, najpierw w Bejrucie, a następnie w Londynie, z drugiej zaś jego 
troska o losy mieszkańców ojczystego Iraku. Oprócz czasu jednostki pojawia się wów-
czas w wierszach Al-Hajdariego czas zbiorowości. Czasy te niejednokrotnie zlewają się 
ze sobą, jak we fragmencie utworu Al-Ism ad-da’iʻ fi raqm (Imię zagubione w numerze), 
umieszczonego w siódmym zbiorze Al-Hajdariego z 1985 r., zatytułowanym Ila Bajrut 
maʻa tahijjati (Z pozdrowieniami dla Bejrutu):

Pewnego roku pośród lat,
które w książkach historycznych nazwano

latami ciemnego chleba,
w roku nocy żarłocznych jak żółta szarańcza,

moja matka urodziła
moją zakrwawioną twarz.
Urosłem wraz z wojną…

z bagnetami wojny
jak rany, które wciąż szukają w kolorze swej krwi

nienawiści sztyletu38.

Przeszłość zobrazowana w powyższym fragmencie została zawieszona w mitycz-
nym „kiedyś”. Opisane w wierszu narodziny podmiotu lirycznego miały miejsce pod-
czas legendarnych wydarzeń – czasów głodu i wojny, utrwalonych w ludzkiej pamięci 

35 Hanna Buczyńska-Garewicz, op. cit., s. 29–31.
36 Danuta Opacka-Walasek, op. cit., s. 113. 
37 Georges Poulet, op. cit., s. 54–55.
38 Al-Ism ad-da’iʻ fi raqm, w: Buland al-Haydari, 1992, op. cit., t. VII, s. 661.
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jako „lata ciemnego chleba” i „rok nocy żarłocznych jak żółta szarańcza”. Dorastając, 
doświadczył on tego samego, co inni ludzie, którym przyszło żyć w tamtych czasach. Po-
mimo że w swej opowieści podmiot liryczny posługuje się gramatycznymi formami czasu 
przeszłego, to jednak ponadczasowość przywoływanych tu wydarzeń sprawia, że ukazana 
przez niego przeszłość mogłaby być również teraźniejszością – iracką rzeczywistością 
w drugiej połowie XX w.

 Najczęściej jednak mityczna przeszłość w emigracyjnej liryce Al-Hajdariego, po-
dobnie jak w utworach innych powojennych poetów arabskich39, zostaje ulokowana 
w szczęśliwym czasie dzieciństwa, przez co staje się wyraźną antytezą dla teraźniejszo-
ści, trudnej zarówno dla jednostki, jak i zbiorowości. W utworze Al-madina allati ah-
lakaha as-samt (Miasto zniszczone przez milczenie), opublikowanym w ósmym tomiku 
poety Abwab ila al-bajt ad-dajjik (Drzwi do ciasnego domu) z 1990 r., tytułowe miasto to 
Bagdad, którego mieszkańcy żyją sterroryzowani pod rządami Saddama Husajna: „tamto 
uwięzione… tamto zapomniane miasto, zniszczone przez milczenie”40. Podmiot liryczny 
zestawia teraźniejszość Bagdadu z jego alternatywną przeszłością, przenosząc się w my-
ślach do „pewnego czasu”, w którym miasto to przemienia się w nieokreśloną przestrzeń, 
kojarzącą się z beztroskim miejscem z dzieciństwa: „Żyliśmy w nim prawie niczym sen, 
niczym łódki z papieru niesione przez prąd, zbliżające się do siebie jak pumeks, nie py-
tając o przystań zatrzymującą je u brzegu. Mieliśmy nadzieję, że stanie się błyskawicą 
wyrażającą pragnienie…”41. Ów mityczny czas zbiorowych przeżyć mieszkańców ira-
ckiej stolicy to zatem czas nadziei na pozytywny rozwój wydarzeń, symbolizowanej przez 
błyskawicę.

OBRAZY TERAŹNIEJSZOŚCI W TWÓRCZOŚCI BULANDA AL-HAJDARIEGO

Wizja czasu ukazana w dwóch pierwszych zbiorach poetyckich Al-Hajdariego to wizja 
czasu przytłaczającego i niszczycielskiego. O ile jednak w debiutanckim tomie Pulsowa-
nie gliny towarzyszy ona pesymistycznej refleksji romantyka nad przemijaniem, o tyle 
w dywanie Aghani al-madina al-majjita (Pieśni martwego miasta) z 1951 r. wiąże się 
z egzystencjalistycznymi rozważaniami nad „zawieszeniem” człowieka w teraźniejszości. 
W obu tych zbiorach czas jawi się jako rodzaj fatum, bezosobowej siły sprawczej, kieru-
jącej losami człowieka. Przykładowo utwór Ila ajna (Dokąd), pochodzący z drugiego ze 
wspomnianych zbiorów, ukazuje śmiertelnego człowieka w jego konfrontacji z czasem, 
który trwa – „spala każdą rzecz, lecz sam nie ulega zniszczeniu”42:

Budzę się i nie ma niczego oprócz czasu,
który okręca noce na mym kołowrotku

jak delikatne nici w kolorze dymu.
Jutro rozwiną je opuszki moich palców

niczym zasłonę kryjącą moją podłą słabość43.

39 Jak pisała Kada ʻAkkak, szczególnie lata 60. XX w., ze względu na panującą wówczas 
w krajach arabskich sytuację polityczną, były okresem, w którym twórcy bardzo często ucieka-
li w swoich wierszach do czasów szczęśliwego dzieciństwa. Chcieli w ten sposób „uchwycić się 
wieczności”, wyjść poza krąg dziejącej się wówczas historii i wkroczyć w czas, który nie zna tego, 
co niemożliwe. Patrz: ‘Akkak, op. cit., s. 370–372.

40 Al-Madina allati ahlakaha as-samt, w: Buland al-Haydari, 1992, op. cit., t. VIII, s. 724.
41 Ibidem, s. 725.
42 Nadżib al-Mani’, Sziʻrijja Buland al-Hajdari, „Al-Adab”, 1957, nr 10, s. 33.
43 Ila ajna, w: Buland al-Hajdar i, 1992, op. cit., t. II, s. 285.
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Czas opisywany w wierszach z dwóch pierwszych antologii Al-Hajdariego to rów-
nież wróg, który celowo sprowadza na człowieka nieszczęście. Jest to czas „bawiący się 
jego życiem i drwiący z jego przemijającej młodości” (poeta użył tu słowa dahr)44 czy 
„zawistny czas, który przechodzi obok niego, nie przepraszając” (poeta użył tu słowa 
zaman)45.

Przyjęcie przez Al-Hajdariego postawy egzystencjalistycznej, która przejawiła się 
najpełniej w tomie Pieśni martwego miasta, sprawiło, że w ówczesnej refleksji nad cza-
sem skupił się on przede wszystkim na monotonii teraźniejszości. Jak pisał egipski filo-
zof ʻAbd ar-Rahman Badawi w artykule Az-Zaman al-wudżudi (Czas egzystencjalny), 
melancholia towarzysząca odczuwanej przez człowieka monotonii sprawia, iż mamy 
wrażenie, że czas ostatecznie stanął, jak gdyby znieruchomiał zawieszony w wieczno-
ści46. Taki też jest czas w liryce Al-Hajdariego tworzonej w latach 50. i w pierwszej po-
łowie lat 60. XX w. – jest to czas, który „zakrzepł w zegarze”, który „grzebie w mroku 
swe godziny”47. Człowiek, który utknął w takim czasie, staje się jego niewolnikiem. 
Musi trwać unieruchomiony w obezwładniającej i jednostajnej teraźniejszości, wsłu-
chując się w miarowy rytm mechanicznego urządzenia. Podmiotowi lirycznemu w wier-
szu Iʻtirafat baʻda muntasaf al-lajl (Wyznania po północy) towarzyszą takie oto rozmy-
ślania: „Zegar wybił północ kilka godzin temu. Odzyskuję głos niespokojnie drżący po-
między świadomością a tym, co utracone z minionego czasu. Może kiedyś będę w stanie 
pojąć moją duszę w umarłej nadziei”. Następnie zwraca się „do rany w swojej naturze” 
i do „milczenia słów”, mówiąc: „ironią jest to, że umarliśmy, lecz… wciąż poruszamy 
się jak żywi na pustyni umarłych”48.

Nużące, jak gdyby wieczne trwanie czasu teraźniejszego, zdaje się określać zarówno 
egzystencję jednostki, jak i całych pokoleń, które mimo że odchodzą ku przeszłości, mogą 
– pod postacią potomnych – powrócić w przyszłości. W ten sposób są niczym młyńskie 
koła lub trybiki zegara, obracające się w swojej mechanicznej cykliczności istnienia:

Trwa to, co było,
co wczoraj było
i co dziś było.

Wciąż wypełniają się lata.
Wciąż zanurzamy się w czasie.

Jutro wrócimy,
by znów

powtórzyć
poprzez to uparte znużenie

tę samą rozmowę o czasach,
obietnicach

i utraconych latach49.

Pojawiająca się w tym fragmencie idea ciągłości czasu oraz płynnego następowania 
po sobie i zlewania się poszczególnych jego wymiarów ma niewiele wspólnego z cyklicz-
nością umierania i odradzania się opisaną w mitach wegetatywnych. Owo „zanurzanie się 
w czasie” to raczej „tyrania zmechanizowanych równych interwałów czasowych” oraz 

44 Kafan min duchan, w: ibidem, t. I, s. 96.
45 Al-ʻItr ad-da’iʻ, w: ibidem, t. II, s. 271.
46 ʻAbd ar-Rahman Badawi, Az-Zaman al-wudżudi, „Al-Adib”, 1944, nr 10, s. 33.
47 Intizar, w: Buland al-Hajdar i, 1992, op. cit., t. I, s. 88.
48 Iʻtirafat baʻda muntasaf al-lajl, w: ibidem, t. II, s. 209–210.
49 Ghadan naʻudu, w: ibidem, s. 217–218.
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„wplątanie człowieka w magiczne poczucie powtarzalności, pogrążające go w pasywno-
ści i letargu”50.

Zainteresowanie Al-Hajdariego problematyką czasu w kontekście filozoficznym, 
przede wszystkim egzystencjalnym, ujawniało się w jego poezji niejednokrotnie. Przy-
kładowo w piątym zbiorze autora, Al-Hiwar ʻabra al-abʻad as-salasa (Dialog w trzech 
wymiarach), opublikowanym w 1972 r., uwagę czytelnika zwraca takie oto zdanie: 
„A prawda jest wymiarem poruszającym się pomiędzy rzeczami: pomiędzy człowiekiem 
i cieniem człowieka, pomiędzy czasem przenikającym do wewnątrz i czasem zakrzepłym 
na zewnątrz”51. Co poeta rozumiał pod tymi pojęciami, wyjaśniają nieco jego rozważania, 
które podjął w dziennikarskich felietonach, publikowanych na łamach libańskiej i irackiej 
prasy, a następnie wydanych wspólnie w 1979 r. pod tytułem Iszarat at-tariq  wa-nikat 
dau’ (Drogowskazy i punkty świetlne). W jednym z nich Al-Hajdari pisał o istnieniu z jed-
nej strony „fotograficznej rzeczywistości, obleczonej w czas zewnętrzny”, który wiązał 
z otaczającymi człowieka wydarzeniami, z drugiej zaś o przetrwaniu artysty, który dzięki 
swojej twórczości nie jest skazany na natychmiastowe „zniknięcie”52. Podobnie w innym 
artykule poeta dokonał rozróżnienia pomiędzy dwoma czasami – „czasem, który nas wy-
pełnia” i „czasem, który wypełniamy”. Ten pierwszy jest czasem zewnętrznym, towarzy-
szącym np. codziennym obowiązkom. Ten drugi związany jest z wewnętrznym rozwojem 
człowieka, który wykorzystuje go w twórczy sposób53. Poglądy Al-Hajdariego można 
zestawić ze stanowiskiem Prousta wobec czasu. Dla francuskiego pisarza, podobnie jak 
dla Bergsona, zachodziła zasadnicza różnica pomiędzy czasem zewnętrznym, mierzonym 
rytmem zegara, a indywidualnym, wewnętrznym czasem, płynącym w umyśle każdego 
człowieka. Ten pierwszy jest wyłącznie czasem niszczącym ludzkie życie. Ten drugi nato-
miast jest czasem działania twórcy, który w dziele sztuki utrwala swoje istnienie54.

Również w utworach pochodzących z późniejszego, emigracyjnego okresu twórczo-
ści Al-Hajdariego, powstałych zwłaszcza w latach 80. i 90. XX w., czas teraźniejszy jed-
nostki jawi się jako czas niszczący, gdyż jest to czas niekończącej się samotności i zbli-
żającej się starości. Jego „obecność” symbolizuje w wielu wierszach tykanie zegara. 
Przykładowo w utworze Lima lam jaʻtaziru (Dlaczego nie przeprosili), opublikowanym 
w dziewiątym tomie poety pod tytułem Achir ad-darb (Koniec drogi) z 1993 r., pod-
miot liryczny w dniu swoich sześćdziesiątych trzecich urodzin siedzi samotnie w nocy 
przy stole, czekając na nadejście gości. Narastającemu w nim rozgoryczeniu towarzyszą 
„jedynie uderzenia zegara, które przekraczają granice obietnicy”55. Z kolei w utworze 
Wahsza (Samotność), pochodzącym z tego samego zbioru, podmiot liryczny, odczuwa-
jący samotność i rozczarowanie, mówi, że „czas pojął swe złudzenie, zebrał jęki swych 
sekund i odszedł”56. Obcemu i wrogiemu czasowi zewnętrznemu zostaje przeciwsta-

50 Takich określeń użyła Anna Budziak w odniesieniu do wierszy T.S. El iota. Patrz: Anna 
Budziak, Czas i historia w poezji T.S. Eliota. Konteksty filozoficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 45. 

51 Nida’ al-chataja as-sabʻa, w: Buland al-Hajdar i, 1992, op. cit., t. V, s. 513–514.
52 Idem, Iszarat at-tarik wa-nikat dau’, Al-Mu’assasa al-ʻArabijja li-ad-Dirasat wa-an-Naszr, 

Bejrut 1980, s. 57.
53 Ibidem, s. 232.
54 „Wobec czasu zewnętrznego jesteśmy tylko przedmiotem, jesteśmy jego ofiarą, natomiast 

w stosunku do czasu wewnętrznego zachowujemy pozycję podmiotu, czas ten jest naszym dziełem, 
jesteśmy twórcami”. Cyt. za: Hanna Buczyńska-Garewicz, op. cit., s. 90. 

55 Lima lam jaʻtaziru, w: Buland al-Hajdar i, 1992, op. cit., t. IX, s. 805.
56 Wahsza, w: ibidem, s. 791.
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wiony czas wewnętrzny jednostki, w którym człowiek poszukuje schronienia, nawet 
jeśli – jak w poniższym przykładzie – jest on tak samo jak ten pierwszy wypełniony 
rezygnacją i rozczarowaniem:

Tik… tak… tik
Nie… nie wrócę do zegara

i jego dwóch złamanych wskazówek.
Dlaczego miałbym wrócić…?!
Nie szukam nadziei w morzu

unoszącym mnie dalej niż zasięg wizji.
W świetle latarni nie ma obietnicy.

Nie wrócę… nie… nie wrócę do zegara
i jego dwóch złamanych wskazówek.

Dlaczego miałbym pytać o czas, o który nie dbam.
Mam swój czas.

Ten opuszczony tak jak ja, w porażce mojego zwątpienia.
Ten rozpostarty między ujadaniem wściekłego psa

a mną57.

Z kolei teraźniejszy czas irackiej społeczności, opisany w liryce Al-Hajdariego z tego 
samego okresu, to przede wszystkim czas, na którego wyobrażeniu odcisnęły swoje piętno 
trudne doświadczenia tej wspólnoty. Zegar, który go odmierza, wskazuje więc na tragedię 
zbiorowości: „wybija północ… północ niczym zawodzenie wygrzebywane w sercach ma-
tek”58. Czas ten ulega często w utworach Al-Hajdariego personifikacji. Utożsamiany jest 
on wówczas najczęściej z ludźmi mającymi władzę polityczną oraz ze zniszczeniem, jakie 
sprowadzają oni na mieszkańców Iraku. Jest to zatem: czas zdrady – „trudny czas, w któ-
rym wróg odsłonił maskę przyjaciela”59, czas szpiegowania i fałszu – „ślepy czas zakra-
dający się boso spoza kurzu drogi i skraju zbitego okna” oraz „czas wynajęty dla wszyst-
kich fałszywych świadków”60. Nierzadko jednak spersonifikowany czas przybiera postać 
ofiary, stając się „czasem leżącym na wznak, jak trup na jałowej ziemi… w opuszczonej 
ojczyźnie zarażonej jednookimi władcami historii”61.

Podobna metaforyka czasu, nawiązująca do śmierci i rozkładu ciała, towarzyszy 
w poezji Al-Hajdariego z lat 80. i 90. XX w. także rozważaniom dotyczącym stosun-
ku irackich emigrantów wobec ojczyzny, stanowiąc sposób na wyrażenie ich rozgory-
czenia i rozczarowania. Czas teraźniejszy jest określany w tym kontekście jako „czas 
o trędowatej ręce”, „czas w ślepej pamięci”, „czas nieszczęśliwy”62 oraz „trup zgniłe-
go czasu, opuszczonego u podnóża góry”63. Niezależnie więc od tego, czy spersonifi-
kowany czas w liryce Al-Hajdariego przybiera postać kata bądź ofiary w odniesieniu 
do politycznej rzeczywistości Iraku, czy utożsamiany jest z całą ojczyzną, gdy dotyczy 
przeżyć emigrantów, to w jego opisie zawsze odbija się nastrój tragedii oraz poczucie 
martwoty64.

57 Maʻa as-samt al-makrur, w: ibidem, s. 787–788.
58 Innaha tantaziruni, w: ibidem, t. III, s. 365–366.
59 As-Sabi, w: ibidem, t. VII, s. 616.
60 Hiwar al-alwan, w: ibidem, t. IX, s. 811, 816.
61 Ibidem, s. 812.
62 Baʻidan fi az-zaman ad-da’iʻ, w: ibidem, t. VIII, s. 751–752.
63 Man jadri, w: idem, Durub…, s. 51.
64 Por. ʻAjda Kanʻan al-Malham, Buland al-Hajdari fi asz-sziʻr al-ʻarabi al-muʻasir, Dar 

Suʻad as-Sabah li-an-Naszr wa-at-Tawziʻ, Bejrut 1998, s. 151.
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OBRAZY PRZYSZŁOŚCI W TWÓRCZOŚCI BULANDA AL-HAJDARIEGO

Przyszłość w utworach Al-Hajdariego, podobnie jak dwa omówione powyżej wymiary 
czasu, została zobrazowana w wieloraki sposób. Stosunek poety wobec niej zmieniał się 
bowiem nieustannie, oscylując pomiędzy zwątpieniem w nią a wiarą w jej nadejście.

Niewiara w przyszłość pojawia się w liryce Al-Hajdariego w pierwszym zbiorze poe-
tyckim, w okresie jego romantycznej tęsknoty za przeszłością, i powraca raz po raz, za-
równo w kontekście życia jednostki, jak i zbiorowości, również w późniejszych tomach 
powstałych w następnych etapach jego twórczości. W debiutanckim dywanie Pulsowanie 
gliny przyszłość w życiu jednostki zdaje się wymiarem nieistotnym, niemalże nieistnieją-
cym. W wierszu As-Samt al-halim (Rozmarzone milczenie) podmiot liryczny mówi: „Czas 
zmęczył się i nie zauważy. Na próżno pragniesz poranka, a ranek – twoje szczęście – już 
obwieścił swą śmierć”. Następnie stwierdza, że „w starej wieczności pozostanie jedynie 
ziemia i ciężkie drżenie naszego serca. Pozostaną jedynie ślady po nas, gasnące w pamięci 
drogi”65. Przyszłość, symbolizowana przez poranek, nie nadejdzie, gdyż jej miejsce zaj-
mie „stara wieczność”, w której stopniowo będzie gasnąć pamięć o tych, co odeszli.

Podobna wizja wyłania się w opublikowanym w tym samym dywanie utworze Zilal 
(Cienie), w którym liryczne „ja” stwierdza: „Dla mojej przyszłości pozostanie jedynie 
ciężkie echo, jedynie duchy przeszłości, które upadały jak cienie w ciemności wieczo-
rów i nocy”66. Przeszłość zdaje się więc całkowicie dominować nad przestrzenią, która 
pierwotnie była przeznaczona dla przyszłości. Czas nie płynie w tym wypadku zgodnie 
z linearnym porządkiem, lecz zawraca ku przeszłości: „kierunek czasu wewnętrznego jest 
odwracalny: płynie on równie dobrze z przeszłości ku przyszłości, jak i od przyszłości 
ku przeszłości, a nawet oba te przeciwstawne kierunki mogą się mieszać i uzupełniać 
wzajemnie w jednym przeżyciu”67.

Negatywna wizja przyszłości ujawnia się także w utworach napisanych przez Al-Haj-
dariego w okresie jego fascynacji myślą egzystencjalną. W utworze Brumitijus (Promete-
usz), umieszczonym w zbiorze Pieśni martwego miasta, podmiot liryczny czuje, że „żyje 
w swojej śmierci”, a żadna „przyszłość nie marzy dla niego o wieczności”. Potem mówi: 
„w moim miejscu nie ma zegara, którym czas oblicza oszustwo obietnic. Oto moja ręka, 
którą porzuci moja przyszłość i tysiąc obietnic uwięzionych w kajdanach”68. Chociaż 
pragnie on uciec od myśli o przyszłości i pozbywa się zegara, by jego miarowe uderzenia 
nie przybliżały go do niej, to jednak nie potrafi zapomnieć o tym, że zostaną w niej roz-
wiane wszystkie jego złudzenia i że przyniesie mu ona jedynie rozczarowanie.

W późniejszym etapie twórczości Al-Hajdariego, w którym młodzieńcze doświadczenia 
egzystencjalnego cierpienia zostają zastąpione gorzkimi przeżyciami emigracyjnymi oraz 
bolesną obserwacją sytuacji politycznej w Iraku i innych krajach arabskich, powraca pesymi-
styczna wizja przyszłości niosącej ze sobą wyłącznie śmierć. W jednym ze skomponowanych 
w tym okresie utworów Al-Hajdariego podmiot liryczny zwraca się do ojczyzny, mówiąc: 
„nie zapraszaj nadchodzącego świtu, by poznał, kim jesteś i kim byłaś, by w twej suchości 
poznał jedynie opuncje i kolce opuncji, jedynie popiół przeklęty jak ogień, przeklęty jak 
hańba”. Potem dodaje: „twoja przyszłość powróci z porażki marzeń niczym trup”69. Z kolei 
w wydanym w siódmym tomie utworze Ila Chalil Hawi (Do Chalila Hawiego), napisanym 

65 As-Samt al-halim, w: Buland al-Hajdar i, 1992, op. cit., t. I, s. 39, 41.
66 Zilal, w: ibidem, s. 152.
67 Hanna Buczyńska-Garewicz, op. cit., s. 79.
68 Brumitijus, w: Buland al-Hajdar i, 1992, op. cit., t. II, s. 253–254. 
69 Ja ard al-amwat… a-la muti, w: ibidem, t. VIII, s. 766–767.
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dla uczczenia pamięci libańskiego poety, który popełnił samobójstwo na znak protestu prze-
ciw wkroczeniu wojsk izraelskich do Libanu w 1982 r., czytamy:

Powiedz nadchodzącemu czasowi: nie przyjdziesz
o ty, czający się pomiędzy niebieskimi żyłami

a pulsowaniem tętnic,
biciem serca i uderzeniami zegara

krążącymi pomiędzy porażką, zgrozą
i śmiercią.

(…)
Oto ty, nadchodzący czasie… nie przyszedłeś.

Oto jesteś mniejszy,
mniejszy… mniejszy nawet niż moja śmierć70.

Samobójcza śmierć Hawiego była wyborem dokonanym w obliczu tragicznie zapo-
wiadającej się przyszłości arabskiej społeczności, wyrazem niezgody na to, co miało się 
zdarzyć, próbą powstrzymania nadchodzących wydarzeń.

W utworach Al-Hajdariego pojawiają się także wyobrażenia przyszłości, która niesie 
ze sobą nowe życie, zarówno dla jednostki, jak i dla zbiorowości. W wypadku poety, 
po jego cielesnej śmierci, nadejdzie dla niego czas trwania w pozostawionych potomnym 
wierszach. Przekonanie Al-Hajdariego o nieśmiertelności poezji ujawniło się już w jego 
debiutanckim zbiorze. Podmiot liryczny w wierszu At-Tabiʻa al-ghadiba (Gniewna natu-
ra) wypowiada bowiem następujące słowa: „Nie… me pieśni nie umrą, póki w mym sercu 
jest struna. Powstałem z chmur, przybywając z serca losu”71. Jest to spojrzenie romantyka 
przeświadczonego zarówno o własnej wyjątkowości, jak i o unikalności tworzonej przez 
niego sztuki.

Natomiast w wierszach Al-Hajdariego napisanych w późniejszych okresach jego twór-
czości owa wiara w przyszłą nieśmiertelność poety powracała za każdym razem, kiedy 
przychodziło mu żegnać któregoś z przyjaciół, z którymi dzielił swoje poetyckie pasje. 
W utworze Wa-Asila… iz tahja… nahja (Póki żyje Asila i my żyjemy), opublikowanym 
w ósmym zbiorze i poświęconym afrykańskiemu poecie Tchicayi U Tamʻsiemu (1931–
1988), z którym Al-Hajdari spotykał się na corocznym festiwalu poetyckim w marokań-
skiej miejscowości Asila, podmiot liryczny mówi mu, że wie, iż nie umarł, że przyjdzie 
tego lata i nadchodzącego lata „w dwóch tysiącach zjaw”. Wyraża również swoje przeko-
nanie, że jest on „większy niż cała ta śmierć”72.

Podczas gdy czas fizycznego istnienia człowieka to czas, który w pewnym momencie 
ulega przerwaniu, „czas życia twórcy w dziele lub w pamięci innych ludzi jest czasem 
nieprzerwanym, który przekracza granice godzin i sekund”, jak pisał Al-Hajdari w utwo-
rze dedykowanym wybitnemu irackiemu poecie tworzącemu w pierwszej połowie XX w., 
Muhammadowi Mahdiemu al-Dżawahir iemu (1899–1997)73. Świadomość istnienia 
tego szczególnego czasu sprawia, że poeta „nie lęka się śmierci, bo wie, że dzięki swemu 
dziełu ma przyszłość, gdy będzie już przeszłością”74.

Również niektóre wizje przyszłości poety-emigranta oraz całej społeczności irackiej 
zostały ukazane w liryce Al-Hajdariego w jasnych barwach. Jednakże, jak można wnio-

70 Ila Chalil Hawi, w: ibidem, t. VII, s. 644–646.
71 At-Tabiʻa al-ghadiba, w: ibidem, t. I, s. 86.
72 Wa-Asila… iz tahja… nahja, w: ibidem, t. VIII, s. 746.
73 Fa-iza al-ʻIrak walima li-dżaradiha, w: ibidem, t. IX, s. 832.
74 Hanna Buczyńska-Garewicz, op. cit., s. 90.  
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skować z utworów, w których się one pojawiają, wszystkie nadzieje pokładane w przy-
szłości zostaną urzeczywistnione jedynie wtedy, gdy członkowie społeczeństwa czy emi-
grant nie zapomną o minionych wydarzeniach i nie przestaną trwać przy swoich ideałach. 
W wierszu Bajna masafatajn (Pomiędzy dwiema odległościami), wydanym w szóstym to-
miku Al-Hajdariego, „ja” liryczne mówi, że nie podda się, „póki na rozrzuconych drogach 
swej przeszłości będzie mieć przestrzeń, która pyta o obietnicę, obietnicę rozciągającą się 
na tysiące dni jutrzejszych”75. Zdaje się tym samym potwierdzać, że pamięć o przeszłości 
warunkuje zaistnienie upragnionej przyszłości. Wspominanie członków irackiego narodu, 
którzy stracili i tracą życie, bądź to jako przypadkowe ofiary, bądź to jako dobrowolni 
męczennicy, jest obowiązkiem, z którego każdy obywatel zostanie rozliczony w przyszło-
ści: „jutro, tu, historia zapyta o mnie, o nasz dom zanurzony w ciemności, o naszą drogę 
zdziczałą jak zemsta”76.

Wreszcie potrzebna jest ciągła wiara w to, że poniesione ofiary nie były nadaremne 
i że nadchodzący czas odmieni ludzkie losy. W utworze Kala lana szaj’an (Powiedział 
nam coś), znajdującym się w trzecim tomiku Chatawat fi al-ghurba (Kroki na obczyźnie), 
powstałym w 1965 r., w okresie, gdy poeta porzucił swoje fascynacje egzystencjalizmem 
na rzecz pisania w duchu poezji społecznie zaangażowanej, podmiot liryczny wypowiada 
się w imieniu zbiorowości:

A jutro,
kiedy w naszej wiosce będą radować się dzieci,

a jutro,
kiedy w naszych domach zapalą się światła,

tysiąc rąk,
tysiąc ust

wzniesie z naszego życia
pozdrowienie dla przemijającego77.

Teraźniejszy, jakby zamarły czas, panujący w opuszczonej i pogrążonej w ciemnoś-
ci wiosce, został w powyższym fragmencie zestawiony z czasem przyszłym –  jutrem, 
w którym dzieci ponownie będą się bawić oraz cieszyć i kiedy w domach znów zostaną 
zapalone światła. Wioska symbolizuje najprawdopodobniej iracką ojczyznę poety, dzieci 
– nowe bądź powracające do kraju życie, zaś światła – oczekiwaną rewolucję, która mia-
łaby przynieść społeczne i polityczne zmiany w kraju.

Jednakże wizja pomyślnej przyszłości irackiej społeczności nie zawsze łączy się 
w poezji Al-Hajdariego z linearnym wyobrażeniem czasu. Nieraz owa przyszłość zosta-
je umiejscowiona jakby w innym, niepowiązanym z zewnętrznym światem wymiarze, 
w którym zostaje wymazane zarówno to, co już się wydarzyło, jak i to, co się obecnie 
dzieje w otaczającej poetę rzeczywistości. W jednym z wierszy Al-Hajdariego podmiot 
liryczny zwraca się do Abrahy al-Aszrama, legendarnego etiopskiego władcy, króla Saby, 
który wyruszył na wyprawę przeciw mekkańskim Kurajszytom, i zniszczył świątynię Al-
Kaʻbę. W utworze najeźdźca ten symbolizuje współczesnych poecie przywódców, których 
rządy przynoszą ich narodom zniszczenie. Natomiast podmiot liryczny reprezentuje uci-
skanego człowieka, który pragnie wyzwolić się spod władzy tyrana: „I ucieknę od części 
we mnie do części we mnie, dotknę w innym czasie wieku, który nie pozna twojej twarzy 
w zbrodni”78. W tym wewnętrznym, alternatywnym czasie zostanie odwrócony bieg hi-

75 Bajna masafatajn, w: Buland al-Hajdar i, 1992, op. cit., t. VI, s. 579.
76 Ghadan huna, w: ibidem, t. III, s. 333.
77 Kala lana szajʼan, w: ibidem, s. 349–350.
78 A-Aʻudu… li-man?, w: ibidem, t. IX, s. 793.
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storii. W tym „nieznanym czasie” „zabójca rodzić się będzie jedynie jako cień w mroku 
nocy”, a „zabity pozostanie niczym jasność słońca”79. Będzie to czas sprawiedliwości, na 
którą nie było miejsca w świecie rządzonym przez zbrodnię. Kat pozna, co znaczy być 
ofiarą, ofierze zaś zostanie przywrócona jej ludzka godność. Taka idea została wyrażona 
m.in. w poniższym fragmencie wiersza:

Lecz moja nadchodząca przyszłość,
rozrachunek umarłych

i krew zabitych będą prześladować twarz szatana
od tego lustra do innego lustra.

Z tysiąca czasów do tysiąca czasów.
A sznur owinie się na szyi oprawcy80.

Niejednokrotnie umieszczony w alternatywnym wymiarze „nieznany czas” posiada 
wiele wspólnego z czasem mitycznym, jak można wnioskować na podstawie powyższe-
go przykładu („z tysiąca czasów do tysiąca czasów”). Mityczny czas przyszłości w li-
ryce Al-Hajdariego jest najczęściej czasem cyklicznym, co oznacza, że powróci w niej 
to, co umarło w przeszłości, i to, co nie ma szans na przeżycie w teraźniejszości. Będzie 
to czas ponownych narodzin przeszłych pokoleń, szczególnie niewinnych ofiar zbrodni. 
Taką ofiarą jest w jednym z utworów kurdyjskiego poety dziecko z Halabczy, które 
zostało uśmiercone przez wojska Saddama Husajna w wyniku użycia broni chemicznej. 
„Ja” liryczne wypowiada w tym kontekście następujące słowa: „powstaniesz ze swego 
zhańbienia Bagdadzie, a na słodką ziemię powrócą wszystkie ogrody narcyzów i róż. 
A mój syn narodzi się powtórnie we wszystkich dzieciach”81. Będzie to również czas 
przetrwania współczesnych poecie pokoleń Irakijczyków, żyjących w „czasie złych 
ludzi”: „Lecz my nie jesteśmy w czasie złych ludzi, tylko w innym czasie rosnącym 
w dwóch tysiącach słońc, które powrócą, by stamtąd wschodzić jak błyszcząca trzcina 
w ciemności bagien”82.

Wprowadzając czas cykliczny, Al-Hajdari przybliża się do idei propagowanych przez 
poetów skupionych wokół czasopisma „Sziʻr”, co jest szczególnie wyraźne w tym oto 
przykładzie, nawiązującym do symboliki odradzającego się z popiołu feniksa: „Kto wie, 
Bagdadzie, może narodzimy się powtórnie w marzeniu o feniksie, który powstanie z pro-
chu i popiołu? Może powstaniemy ponownie w nadziei oczekującej obietnicy?”83.

*
Czas w twórczości Bulanda al-Hajdariego przybiera rozmaite postacie. Zazwyczaj jest 

to czas linearny, w którym przeszłość przechodzi w teraźniejszość, a następnie w przy-
szłość. Nieraz jednak ten stały kierunek zostaje zmieniony. Niejednokrotnie czas w utwo-
rach tego autora ma postać kolistą, w której poszczególne jego wymiary łączą się ze sobą 
niczym splątane ogniwa, tworzące cykle umierania i odradzania się. Funkcjonowanie obu 
tych pojęciowych wyobrażeń czasu w poezji Al-Hajdariego jest możliwe dlatego, że jest 
to przede wszystkim czas wewnętrzny i psychologiczny, który często zostaje w niej prze-
ciwstawiony zewnętrznemu i fizycznemu „czasowi zegara”. Ten subiektywny czas wy-
znacza w jego twórczości rytm życia zarówno jednostki, jak i zbiorowości.

79 Hiwar bajna zamanajn, w: ibidem, t. VII, s. 612. 
80 Likaj la nansa, w: ibidem, t. IX, s. 772–773.
81 Ibidem, s. 773. Por. wiersze Madina fi al-bal, w: ibidem, t. VIII, s. 750; Ma bajna ̒ alamatajn, 

w: ibidem, t. IX, s. 809. 
82 Sa-tuszriku asz-szamsu sanijatan, w: idem, Durub…, s. 56. 
83 Man jadri, ja Baghdad, w: idem, 1992, op. cit., t. VI, s. 539.
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Poszczególne wymiary czasu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zostały ukazane 
w liryce Al-Hajdariego w różny, często sprzeczny ze sobą sposób. Przeszłość kojarzy 
się z jednej strony z nieodwracalnym przemijaniem, przez co myśl o niej napawa czło-
wieka głębokim smutkiem, z drugiej zaś z utraconym szczęściem, wywołującym nastrój 
melancholii. Ten wymiar czasu zdecydowanie dominuje w utworach z romantycznego 
okresu twórczości poety, lecz i później jest on wciąż obecny (np. przeszłość jako pamięć 
o minionych pokoleniach). Wizja teraźniejszości we wszystkich tomikach poetyckich Al-
Hajdariego to wizja pesymistyczna: dla romantycznego młodzieńca zapatrzonego w prze-
szłość teraźniejszość jest nieistotna, dla egzystencjalisty – przytłaczająca i ciągnąca się 
bez końca, dla emigranta obserwującego z daleka to, co dzieje się w jego kraju – przera-
żająca i brutalna. Z kolei przyszłość jawi się niekiedy jako stracona (np. dla romantycznej 
jednostki oraz dla irackiej społeczności), ale bywa także związana z nadzieją i pozytyw-
nymi zmianami (dla poety–emigranta i dla jego kraju). Wszystkie te wymiary czasu mogą 
zostać ponadto wplecione w ponadczasowość jednoczącego je i uwieczniającego mitycz-
nego czasu absolutnego. 

Czas w liryce Al-Hajdariego zdaje się bądź to bezosobową siłą, której działaniu czło-
wiek bezwolnie podlega, bądź to niszczącym go, spersonifikowanym fatum. Nierzad-
ko zostają mu nadane cechy ludzkie: psychiczne (np. czas wrogi, drwiący) i fizyczne 
(np. czas wolny, zakrzepły, rozkładający się). Natomiast człowiek ukazany w tej poezji 
to poddaje się z rezygnacją działaniu czasu, oczekując na koniec, który mu on przyniesie, 
to próbuje go przezwyciężyć i przekroczyć, tworząc jego alternatywne wymiary.

Przedstawione w twórczości Al-Hajdariego właściwości czasu oraz postawy, jakie 
człowiek przyjmuje wobec niego, można odnaleźć w arabskiej liryce z wcześniejszych 
epok, co nie jest niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę jedność ludzkiego doświad-
czenia, niezależnie od miejsca i czasu, ale i wspólny dla kultury arabskiej zbiór motywów 
czy toposów. Przykładowo w zawartych w utworach Al-Hajdariego wyobrażeniach czasu 
istnieje podobieństwo do wizji kierującego losami człowieka wrogiego czasu, obecnych 
w utworach poetów z okresu przedmuzułmańskiego; do wyobrażenia czasu czatujące-
go na człowieka na drodze życia w liryce abbasydzkiego poety Baszara Ibn Burda; czy 
do idei nieśmiertelnego czasu sztuki, typowej dla twórczości wielu przedwojennych poe-
tów piszących w duchu romantycznym itd.

Obraz czasu w utworach Al-Hajdariego pokrywa się z wizją czasu stworzoną w liryce 
arabskiej z drugiej połowy XX w. Jest to m.in. czas, którym nie rządzą prawa logiki, czas 
zbiorowego doświadczenia tragedii, porażki i prześladowania, czas zbliżającej się rewo-
lucji czy mityczny czas odradzania się jednostki i wspólnoty.
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