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Zd,ztslawa Kopezyríska, T,ucyll a Pszezolowska

RepartycJa ťorn w1erszowyeh

w polskim romantyzmie

Czasy bezpoéred'n1o poprzed.zaJqce romantyzm - oáw1e-

eenie I p ierwsze d.wudzlestoleeie w. XIX - wnosza do hi-

storí1 wersyfíkaeJ1 po1slr1eJ bardzo wyraúny wzrost za-

ínteresowaú fornq wícrszolf,4. Iťlz1e ptzy tyrn g}ównle o

aspekt stosownoécí 1stníejqcych w traťlycJ l  netrów d1a o-

kreélonyeh typóm wypow1ed'zí poetyek1e! /gaturrkóv./, prze-

Jaw1aJqey 619 zarówno w wyborach tyeh netrów áak t '

bczpoérednio formulowanych uwagaeh elrarakteryzuJaeyeh

1eh noŽl1woie1 jgzykowo-sty lístyeznc. W opa.reíu o poety-

kg tyc$eizasÁw, zoríentowalr4 w wysokÍn stopn1u k1asyey-

styezníe , ďqLy atg d'onuporz4clkowanían terenu twórezoÉeí

poetyekíeJ pod. wzglgden w1a6e1wego /pož4d.anego/ cloboru

netru dla okreé1.onych rod'zaJów wypow1edzí.

NaJbardz1eJ w tradyeJ1 przed'oéw1eeeníoweJ rozpowgzeeh.

ntone trzy foruaty wíerszore: I5-zg\oskowíee ft+6/, 11-

zgloskows"ec /5+6/ t $-zgtoakowíec 7bezpoéredníówkowy/ od'-

grywaJ? í nad.al naJwaŽn7eJsz4 ro19. KaŽdy z ních uzyskrrJe

swoJe glówne f i rnkcJe. NaJczg6eÍeJ stosowany í na.JwyŽeJ GQ.

níony tr.3.zgtoskowíee jcst d.esygnowany Jako na'eze].ny wiersz

epíek1 /zg'oďa7e z tradycjý, upowszechn1a sí9 teŽ Jako
wíersz d1alogowy dramata /a ošw1eeen.l.u waŽnego gatrrnku, Je-
k1n Jest koneit1a/, Jest równíeŽ wlerszem satyry /tez waŽne-



go w oéwíeeen1u gatunb7/. StuŽy poza t;rrn 1nnyn drobníeJ.

szp utworom o tematyce don1osteJ, lírykon o wysok1eJ to.

nac j1 . Zttaezen7e l3-zgloskowca podkreéJ.a ponad'to jego

funkeJa przek}a.d,owa: ttrrnaezy s19 ním staroŽytny heksa-

metr 1 francugk1 aleksand.r3rn, ťormy elesz4ee s19 vdw-

ezas szezegóLn4 estynq. Naležy ptzy t;rrn d.odaó, 1Ž ten

szerokí zakres funke jt l i-zgZoskowea powoduJe vykszta}ee-

n1e stg ogólníe tzeez b1orqc - dwu war1antóq teallza-

eyJnyeh tego rozmíaru. Poetyka tych czasów kTadz1e o-

gronny nacísk na. takíe J9zykowe formowaníe wypowíedzí

wlerszowaneJ, która w pelní. respektu je wzotzee metryczny

a nawet 8o lmyraání-a a. ín. pTzez paroksytonezg wyg}osów

klauzulowych í- Éred'n1ówkowyeh, ptzez zgodnoéó rozezlonko-

wan1a metryeznego í skladn1owQgo. Ta klarowna postaó toku

w;rpowíedz1 w1erszowej,  obowÍ4zuJqca w epícc í wysokíeh ga-

tunkacb' Člrarnatyczrrycb 1 11rycznyeh, moŽe n1e byé Jed'nak

respektoÍan&' ezy w petn1 respektowana' w d'1a1ogu kome-

d1oqrm czy Ý satyrze, a wigc s wypowied.ziaeh zalIezar.yeh

do stylu niskíego /tut ntŽszego/. To od.chy1en1e od ' 'po-

prawnoáe1il przeJawia s19 w wystgpowan1u przeTzutn1, n1e-

paroksytonl-eznyeh klauzuL i w zttaezrLeJ swobod zTe akeento-

weJ przed rired.n1ówk4.

Tnny Jest teren zastosowarl, L)--zg7oskowea. Przede wszy-

stkín ezgsto Jest uŽ;nnany w 1íryce, w utworaeh narraeyJ-

nyeh I1rycznie naeeeb.owanyeh, w róŽnego roclzaju wíerszaeh

okolieznoéc1owych, a takŽe w tlumaezeníaeh poenatór ref] ek-

eyJnyeb 1 op1sowych z poezJ! angíel.sk1eJ o wl-erszu 5-mlero.

vJrn. Czgeto - Í od'róŽn1en1u od' !5-zgZoakorea - w1ersz ] l l -
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zgToskowy wystgpuJe w formíe strofíezneJ. Jest usytuowanv

wyraún7e na' n7LszeJ pozycjí nIž l5-zgToskowíee, m1mo Že w

Jego gest l1 znaJduJe s lg oktawa - forma epleka wysoka

a1e w o{wieeenl-u zwtqzana gtrówníe z poematem hcro1komíez-

i lýD, s1lq tzeezy obn1ŽaJ4cym Jej rangg Jako ksztal tu wypo.

wíed.zí powaŽne7 ezy wypowíedzl  na ger1o. DepreeJonuJa ok-

targ w teJ oetatnleJ funkcJ i  tzw. k lasyey warszayrBcy rt

bezpoéredn1eh wypow1ed'zlacb., bron1q teJ fomy . teoretyey

z WÍlna, glos 1eh n1e prz;rnosí Jed'nak bezpoéreČln1ego skut-

krr:

Ostatnl z wym1en1onyeh rozm1alów, 8-zgToskowíee-, t

píenYszyn dwudz1esto1eeíu XrX w. coraz kongetÍentn1el za-

ezwa byé uŽywany w trzeeb róŽnyeh mod'ulaeJaeh: jako v1ersz

tradyeyJny sy1ab1czny, Jako w1ersz o postaeí J-akeentoÍeJ o.

raz Jako 4.níarowy troeheJ. o8Á1nie TEeez bíorae nodu1-acJe

te ma|4 trzy glówne zakresy zastcsowaú: uŽ;rvane i:ywaJa w u-

tworaeh 11ryeznyeh, z reguly l!žszego autoramentu n1Ž tQ,

które ga formowane l-3- ezy l}-zgToskoween, í w n1eh ezgsto

poJawía eÍ9 nodulacja J-akcentowa; postaó troehe1ezna naJ-

ezgóelcJ wystgpuje Jako ťornrat utworów me]-íeznyeh ezy vlT:vez

ríp1ewaných, natomíast sy1ab1 e?,ny ksztalt 8-zgloskowca sŽuŽy

rr.tworom o tenatyce w1eJsk1eJ lub tež bJmaZ stosowany Jako

w1ersz sty l1zacJí lud'oweJ. Ukazane funkeje poszczególnyeb

nodulaeJl 8-zsloskowea níe E'a Jednak rygorygtyezn1e prze-

strzegane 1 n1erzad'ko sí9 wyníen1a.jq.

Zaryeowane tu glówne aspekty repartyeJí form wíerszowyeh

dotyezL wlersza rzometrycznego, sprawy to nie wyezcrpuJe.

GraJq w tym ezas1e równíeŽ wyraán4 ro19 postae1e hetero-



metryczne'  wéród. n1ch najwažnteJszq pozyejg stanowí stro-

fa ťlwurozm1arowa: 10, 8, 10, 8 z 8 zgZoskoweem naJcz7-

éeíej J-akcentow;rm, uŽxmana w 1ícznycb' utworaeh nal eŽq-

eyeh d'o gatunków 1íryeznych oTa% w1ersz sylab1ezry n1e-

regu'1arny. Ten ostatn1 rozpowszeebn1ony clopíero w okre-

síe oÉw1ecen1a etaJe s19 n1enal uytqezna forma baJk1

narraeyJnej '  gatrmku wówezas bardzo popularnego. Níeeo í-

n'eezeJ nIŽ w baJce nodulowany wystgpuje teŽ w róŽnyeh u-

tworacb s?owno-muzycznych: v kantataeh, reeytatywaeh, w

seeníe 11ryezneJ. Y p1ervszyv 2o-Iecíu w. ]{1x stosowany

nadto b;ma. w odzíe ksztal towaneJ na qzór pindaryek1. Do-

d.aJny Jeszeze, Že próe z Izomettyezrlego 8-zstoskowea tro-

ehe1eznego poJaw1aJq síg takŽe 1nne fo:my sylabotoníezne.

PodobnÍe jak 8.zg}oskow1ec funkejonuJq one przede wszyst-

kln w gatunkaetr p1eéníowýCh, uŽ;mane ezgsto w utworaeh

seen1eznyeh /Ja'ko épíewane wstawk1/ zyskuJa, doÉó zrre.ezíy

pog}os; komponoYýane nierzaČlko przy uŽye1u rozmíarów o ok-

syton1cznyeh k1euzu1aeb. í mgsk1eh ryna.eh - staJa síe

przedmíotem ówezesnyeh po).emik, níe jedyn3rn zTeézt,n.

Obraz repartyej1 form wíergzowyeh w okres1e romantyzmu

Jest o víe1e bard.zíeJ skonp11kowany; zrr ien1a 819 w aposób

1stotny, oclzwíercícdlaj1e lnny charakter twórezoíei tego

okresu. 0dn1en1a s19 rodzaj zainteresowarí tematyeznyeh l

gatunkoryeb., ezemu towarzyszy oťl.n1ennoéó ks ztatrtów rvypo-

w1edzí poetyckleJ.  DaJe teŽ pr lzy tyn znaó o sobíe z1ndywí-

clualízowan'a pogtawa twóreów, wyraŽaJaea s19 równíeŽ w eto.

sowanyeh przez níeh kryter1aeh wyboru rodzaJów wí €řSZoWa.-

nia. 0d taz:o naleŽy Jednak stwíerd'zíé, že pTzy wsze1kíeb
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r4žn1eaeh g?ówny repertuar wíersza, utw1erd.zony trad1reJa,

pozostaje w zasadnlezej mierze bez zmi_a.n: podstawowynl

rozm1aramÍ sq naclal 1]-, 11- t 8-zgtoskow1ee.

Mów14e o okresÍe romantyztnu' bgdz1eny bra?y tu poČt u-

wa8? Jedyn1e jego okreélony wyc1nek, wyzt7aezony nazwíska-

m1: A. M1ckíewtena, J, .  S lowack1ego 1 J.  B. Zaleskíego,

stanowíqey szezytonq fazg tego k1erunku 1 obrazujqey na'j-

bardz1eJ  ís to tne jego wtaée1woóeí .

l{ajb1tŽ szy d,zted.zíetwa o6wl-eceníowego Jest M1ekíewlez.

Glównym Jego wÍerszen Jest ]-l-z*toskow1ee , naJezgéeíeJ v'y-

bíera go jako forng swo1eh utworów. P1sze n1m níe ty1ko e-

p1ck1 poemat t 'Pane TaČleus%&,.,  díalogowe partíe swcgo n8J-

w1gkszego d'ran'atu - ' lDziaclów ezyéé, IIrfi , leez ta.kŽe l7ezne

utwory krótsze, l lryczne ftJ-zgtoskowíee wystgpuJc aE q po-

trow1e tego rod.zaJu utworów/. Róán1euJe Dlzy tym sposób

ksztatrtowan1a tego rozmíaru, pod firn jednak wzg1.9Č1em níe

pozostaJe w1erny tend'eneJon oéw1eeen1ow1rm, ČlokonuJae lzlua.-

míennego przewartoéclowaníe. tt ep1ce í Čltamae1e panuJe Swo-

bod.ny tok wypow1ed.zí, n1e Jest ona Í swoJeJ orga.n1 ze.eJ7

sktrad.n1oweJ pod'porz4d'kowana metrrrm; wystpouJq wíge doró

l1ezna przerzutnte, wÍe1okrotn1e zatarta zostaJe wxrraz!-

stoíé netrye znB. d'z7a}:u éredn1ówkowego /érednlówka W€il-

na.trz spoísteJ ea}ostk1 skZadnl-owetr/; nad"to níe Jest rygo-

rystye zn7e przestrze$ana paroksytoleza przed. éredn1ówkq a

nawet r klauzull. Wybór wlergza íkomeit.1owego'' d1a. wypo-

wl.ed'z1 po6w19eoneJ spraÍom barťlzo waŽnyrn 1 powaŽnym byZ

Jednyn z 11cznych zresztq sygnaZów, 7Ž poeta romantyez',Í

od.rzuea} reguty poetyk1 klasyeystyczncj, dotyezaee kwestí1



ťlla tego k1erurr.ku naJbard.zíej podstawosyrA' tJ. usta.lerí

okreéta14eyeh rozróŽn1en1a gaturrkowe 1 sty11styez|le w

ep1ee 1  dramaeíe.

Ksztalt l1-zF,loskowea utworów krótszyeh, w tyra 1 11-

ryeznyeh Jest ínny, zgoťlny z postrrlataní k1a.sykóv: orga-

nízacja JEzykoua wypowled'zÍ unydatn1a wzoTzee netryezny,

a Ígzelkle powíkian1a - bardzo rzaČlkie - w buťlowíe w1er-

sza petn14 okre'{lone frrnkeje ekspresJrrne /lak tego eheíe-

11 klasyey/. ťl.gks zoáó tych utwgrów ma uklad styeh1eznv

z ťJrnem parayst;rn styeznJrn. Wéród konstrukej1 etrof1ez-

ayeh szezególn1e wyróŽnLa g19 spora grupe sonetów, buČlo-

wanycb wytqczaTe wiers zea l3-zgloskowJrm.

. Pod.obn1e - na zasaďzle zgodnoéc1 metru 1 organ1ze'eJI

JgzykoweJ fornuJe ťí1ek1ew1cz drug1 netr sy1ab1ezny

éredn1ówkoxy, 11-zgloekow1ee /5+6/, wystgpuJqey w o

wíe1e nníeJszeJ 11czbíe utworów. ocwo}uJqc g19 ťlo tracly-

cyjní.e w7qzanej z tyn rozmÍaren wypowied.z1 11rye zneJ 1

d'o eharakterystyczneJ d1a n1ego organíza.ejí ctrofíe zneJ,

poeta wybíera ten wlersz przed.e wszystkín jako forng : l '1-

ryezn7e nacechoÍaneJ narraeJí charakterystycznej d1a po-

w1eácí poetyckíej, gatunkn wczegnoronarrtyeznego zaehowu.

j4eego Jednak zl.Laezíq Ž;rwotnoéé w cal3m okrecíe. tY ksztat.

towanl-u rrktraitu wíerszowego Mick1ew1cz nÍe Jest JuŽ w1er.

ny tradycJt,  stosuje uklad'  etqgly, leez zwykty rv takíeh

wypadkaeh ryn styezny zastgpuJe róŽnorodnym1 el-4gamí ry-

mowyeb powÍqzaú stanowiqeyeh 3:až ty1ko eebo dawneJ stro-

fíeznoée1. [en roťtzaj rJrmowan1a wprowadzony na tak szero-

k.1 ska19 pTzez M1ekíew1eza staJe sí9 staZynr wyróžn1kíem

- - - .
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wíersza pow1eéc1 poetyck1eJ d'1a Jego nastgpeów wyehodzae

zreszt.1' ezgsto poza ten zakres. San M1ek1ew7ez :ažyv.a tak

rymowanego ll.zg}oskowea równ1eŽ w poemae1e refleksyJno-

opÍsowJrm /d'oaateu do Dz1ac[ów CZ. III, pt. nDzIad'áv ez.

1II Uatqp/, w przek|'ad'zLe fragmentu BoskleJ Kornetltí e

takže v t}unaczen1u B5rronowsk1ego nGíaurar, ehoó tyn Ta-

zetm ze zrlaeznIe w1gksz;rn wd'zIaten ryml stye zreego í podob.

nle r l lrycznyn Epllogu do "Pana Tadeuszan, gdzle ezgsto

wyetgpuJq Jednoqnowe tróJw1erBze. l l--zgtoskowe krótkíe

utwory 1íryczne maj1 u M1ek1ew1cza zwykle postaó stro-

flez:zrq,', E1, to naJezgáeteJ strofy 4-wersore o rynríe krzy-

žow;m.

Ostatn1 z tradyeyJnÍe rozpowszeehn1onyeh rozm1aróv,8.

zg?oskow1ee, zaJnuJe w twórezoéet M1ekiewíeza ko1eJna

poČt wzglgden ezgstoécí wystgpowan1a pozyeJg. Trzeba od

ra'Žu powíedz1eó, Že Jest to wytrf l 'czn1e wíersz syla.bíczny,

bezpoáreťln1órkowy. Postae1e J-akcentore poJaw1aJa sí9 ty l .

ko Jako wspólkoruponenty w heteronetrycznych regularnych

strofaeh, natom1a.st poetací.e troeheíczn.e stanow1? jedy-

n1e nn1eJ 1ub barČlzíeJ wyrazlste tendeneJe 8-zgloskovyetr

uksztaltowa.ú, n1gdy níe tworzqe osobneJ odn1any. 8-zgto.

skow1ec peZn1 kílka furůeJ1. Na p1ertszy plan wyb1Ja s19

jego zagtogowan1e Jako w1ergza luďowej sty11zacj1. PTze-

d.e wszystkím w obrzgdow;rm utworze dranatyeznym /ÍÍ

Dz7adól/. gďzle gtanow1 zasadn1ezy trzon nretryezry

krustorany n1eregul.arn1e poJawíaJqeyní g19 ínrrymí

míaranl-, b11ek1m1 nu rozp1gtoéc1q ey1abí ezll1. l len

sylabíczníe rrzglgdny roČlzal wÍerszowanl.a poctkre{1a

C7 ' .
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wy charakter formy w1erszoweJ - pewna níed'okZad.noáó sy-

1ab1czaa poezJ l  lud'oweJ wydawala s19 znam1enn1 Jej C € -

cbq. Zreszt4 I lnne elementy kszta"ttowania tolnr wler-

szowego Jego ludowoéó eksponuJq. ldz7e tu gtównie o wy-

raz7st4 zgodnoéó nígdzy tozeztronkowan1em w1erszowJrn í

skladníowJrn wypow1ed'zL, pTzy czp barťlzo prosta organí-

zaeJa sktad.n1owa preferuJe wystgpowan1e wersów równaJa-

eych s19 zdan1u. Towarzyszy tenu doéé ezpste poJa,w1aníe

stg jeil 'nobrzmí4eych wersów.

Równ1ež regularníe ízometryczrly 8-zgtoskowíee et:ažy

M1ek1ew1ezow1 Jako forma lud.oweJ styIíza'eJt.  Dotyezy to

p9'r11 Míckiew1czowsk1eh ballad' oraz dwu humoresek powl.a-

zanyeb ternatyezní-e 1 styl1styczn7e z twórezo{eíe ludowq.

9-zgloskovi iee ma tu 'Bostaé 4-wersowych strof,  bsdú tež

ksztattowany Jest w uklaČlzie cíqgl3rn, o ryn1e parzyst;rn

styeznym iub o róžnorod'nyn nastgpstw1e wspótdáwtge:zrlo-

éeí zakoú'czerí wersowyeh.

8-zgloskow1ee poJaw1a s19 nadto w wíerszaeh d.robnyeh,

zvlt.aszeza oko11eznoée1owych, naležaee Č1o teJ grupy utwo-

ry p1eán1owe IBaJ?'  wylqezrr le organ1zaeJg strof{g2ng' gq

to 4-wersowe zwrotkí o r3rm1e krzyŽowJrn. Taka gama postaó

nilaJq bard'zo rzad'kí.e a]-e naJwyŽszeJ próby 8-zg?oskowe u-

twory 1íryczrLe, trw.. 1-1ryk1 1ozarísk1e, powstale w póú-

nl.eJszyn okresíe twórczoéc1 poety. Wspólna eeeh' l .  wypov1e.

dzl .  formowanyeb 8-zg}oskoween Jest 1eh sty lístyezne pro-

s to ta .

szkie ten wymag& uzupelnienLa o sprawg wiersza hetero-

metryeznego. Wehodz4 tu v gr9 3 róžne konstrukeJe: regu-

t *
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1arne przep1oty Čl.wu róŽnycb rozmÍarów, u Mick1ew7eza or-

ganizowane wyT.4czrlle strofíczní-e; sa to poza jednym wy-

J1tk1em zwrotk1 4-W €TSow € l  wystgpujqee w bal lad.z1e í w

rrtworach llryc zrryeh,, nastgpnie uksztaZtowanie uwene

wierszem sylabieznlm nieregul-arnJnn /ni eregularne nastgp-

stwo róžnych rozrn1arów sy1ab1ezlyeh/ oTa'z konstrukeJe

ráŽnoformatowe. Wíersz sylabíczny níereg31arny é{ra w w€ř.

syfikacj1 M1ek1ew1eza doéó zn;aeznq ro19 /jest to forma po-

nad 15 ý utworó,/. RóŽnorod.n1e modulowany wíetaz ten Jest

pTzez poetg stosowany - zgoťlníe z tradycJq - r  baJee, o.

d'z7e otaz w hynrrie; równíeŽ r przek}adaeh nal.ežqeyeh do

1nnyeh gatrrnków utworów Goetb'ego í Sehí11era, w orygínale

takŽe heterometryeznyeřr. UŽyrva go Mtekiew1ez ponaťlto w

tzvg. 1mprowÍzaeJaeh 1 w k1].ku ínrrycb krótkíeh llrykaeh.

NaJwaŽn1eJszy bod'al Jest udzíal onawíaneJ forny w d.rama-

c1e /tv ez. Dzíad.ów 1 i)z7ad,ów ez. III/, gťlz1e stuŽy aC €-

nom czy fragmentom sze zegóIn1e naeeehowanJrm, któryeh tre-

ée1a s.l sprawy n1ezwykZe 1-ub w których osoby mówi1ee znaJ-

duja s19 w stan1e psychíezrew ťlaleko odbiegaJaeJm oť[ nor-

my. Á zatem za každym Tazem užye1e wíersza níeregularnego

ma w twórezoéeÍ Htck1ewícza Jasno okreé1one mot;nvaeJe.

lÍyraán1e mot;rwowane sq równÍeŽ wetawk1 wersyf1kaeyJn1e

róŽnL4ee s19 od' wi.erszowego kontekstu, stanow1qeego g?ów-

nq forng dtug1ego utrroru; n1e trudno takže od.ezytaó moty-

wacJe zmían sposobów wierszowanía w utworac}r komponowanyeh

przy uŽyeíu rozma1tych ksztaltów w1erszowych. Dz7eta takí+'

go rod'zaJu ga w twórezoáe7 M1cktewleza nÍe1l-ezne, tradyeJa

pod tyn wzglgden byla barclzo uqtta, a1e leh kontynuaeJa po-
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d.eJmowaia plzez ínnyeh poetów w romantytm7e jak í p6á-

nÍeJ  Jes t  ea?k1em pokaána.

Ína.ezej fornry wierszowe w swojeJ poezJ1 wyb1eral  S?o.

wackí, ehoó t  zupeZn1e poczatkowym okresíe tw4rezole7

by} w1ernym kontsnuatorem zarówno traďycjí przedroman-

tyczn3l J -Ja\ í }'{1ckíewÍcza. S1ggal w19c w t3rn ezasíe po
Lr-28{-osKov'ry'

wíers7VTtosowany w dramaeie 1 ksztaltowany weťlZug klasy.

eystycznyeb regul oraz po Ll-agt,oskowLec o klarowneJ bu-

d.owÍe bgd,4ey foru4 jego plerrrszycb pot1eéci poetyek1eb.

len wlaÉn1e rozmiar w1erg zoqy stal g19 glównyn formatem

poezJí Slowaek1ego, jego przewaga nad ínnyn1 rrksztalto-

waníenÍ za.?,naeza s19 o wie1e dob1tn1eJ nlŽ przewaga }.J-

zgZogkowca Í twórezote1 M1ek1ew1eza. I l -zgtoskoweem po-

slugrrJe g19 Stowaek1 we wsze].k1eh rod'zaJaeh utworór: w

ep1ee, gdzíe wystgpuJe w ]-5 d'z1etach na 20 wszystkíeh, w

dramac1e - uporvszechnÍony tu d.op1ero pTzez Slowa,ek1ego -

gd'z|e Jako fo:cmat Jedyny 1ub gtówny užyty Jest w 14 /na

2L/ utworach, sreszcle w ponad. 40 * clrobnych wlere zach,

glówn1e 1í.rycznych. Tak zd'ecyd'owana prefereneJa rozm1aru

lI-zgtroskowego spraw1a, tŽ sam Jego wybór pozbaw1ony Jest

wartoéc1 sygna1ízuJ4eeJ rod'zaj, w t3rn takŽe Jako-éó gatun-

kowq, w3powíed'zt poetyck1eJ. Ep1k1 od l1rykí n1e odrÁŽn1a

rówa1eŽ uklad w1erszowy: Í tu 1 tan poJaw1a sí9 zarówno

organ1zaeja strof1czna jak í rrktrad c1qgly, z leguTy 14Ž-

norod.n1e rJmowany. RóŽnoroťlne nagtgpstwa rymów wystgprrJa,

z ko1et, r 11-zgtoskow3rm wíersz:o caqg};rn n1eoma1 wszyst-

k1eb utworów d'ramatyeznyeh, w kt.íŤyeb' rozmíar ten wyste-

puJ  e .

I
i
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Równ1eŽ sposób ksztattowanía toku wypow1eťlz1 z pun-

ktu wid. zenla stosunków panuj1cyeb nígdzy rozezxonkorva-

niem w1erszowJrm a Tazeztonkowan1em sklaČlntowym n1e stp.-

nowí wyraánl-ejszego sygna}u róŽní-c zachodz?.eyeh m19ilzy

rozma1tego rod'zaJu tttworaml. .  i l1ewqtp1íw1e nÍeco bard.zíeJ

pod tyn wzglgd'en zrównowaŽony tok vlíerszowy eeehuJe utwo-

ry krótk1e, ]-íryezťLe, a takŽe dttúsze poenaty narraeyJ-

no-ref1eksyJne ote;z póúnlejaze por'íeéei poetyek1e. Rów-

rLaezeénl.e trudno Jednak oprzeó s19 wražen1u, Že d.la oma.-

wianeJ sprawy w1e]kíe zrlaezeníe ma równ1eŽ ezynník ehro-

nologíe zrLy. Klarowna buťtorva p1errs zyeh w1erszy l1.-zgto-

skowyeh w m1arg upotszechnían1a s19 tego rozmlaru eoTaz

yyraún7eJ ustgpuJe mleJsca uksztattowan1om oČlrzu.eajaeyn

rygory zgodnoée1 sk?ad'níoÍo-wíerBzoweJ. Zaehwianíe teJ

zgoťlnoÉe1 os14ga swoje apogeum w wersyf ikacJ1 nBeníow-

sk1egol ' .  lÍybór forny strof1ezneJ, oktawy, ťl1a tego poe-

matu ma Jakby dwa aspekty; stanorvl  swoísta prowokaej9,

by podkre{uó nlezaleŽnoéó organízaej1 wierszoweJ oČ[

sklad'nÍ /strofy skladníowo otwarte/, z ťtrug|e l zae stro-

ny organizacj9 tg umaenÍa 1 uJednoznaezl1a ťlzigk1 d.obrze

znanemu í to?'paznawa1nenu uklatl'owí rynów. W1ers zowan1e

l,Beniowgklego?' w szezegóIny sposób przypom1na n1ektóre

p1eén1 wczeéníeJszego o 1at k l1ka poematu SZowaek1ego

pt .  ' ' PodróŽ  na Wschód ' ,  majqeego takŽe postaé s t roťJez-

n4. w etru}turze obu tycb poematów bardzo d]olžq, ro]-9

graja elementy dygresJl í po1en1kl. Ťym teŽ zwykl.e t?u-

Baezy s19 ów ' 'konf l1ktoryí tok uŽytego w níeh 11-zgto-

gkowca. Podobn1e strukturq d1a1ogowq moŽna uzasadn{aé
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Równ1eŽ sposób ksztattowanía toku wypow1eťiz1 z pun-

ktu wid'zenla stosunków panuj4cycb n1gťIzy tozezt,onkowa-

n1em wíerszowJrm a TazezTonkowan1em skZadn1ow;rm n1e stg,-

nowí wyraúnle jszego sygnalu róŽn7c zacltodzl-eyeh m19d.zy

rozma1tego rod.za-Ju utworamÍ. 1Í1er4tp11w1e nÍeeo bard'z1eJ

pod tym azglgtlen zrównowaŽony tok wierszowy eeehuJe utwo-

ry krótkíe, l-íryezlae, a takŽe dtoŽsze poenaty narraeyJ-

no-ref leksyJne otaz póáníeJsze pwíeéci poetyek1e. Rów-

I1oezeén1e trudno Jednak oprzeó s19 wraŽenÍu, ŽQ d'1a oma.-

wianeJ sprawy wíelk1e zrLaezenle na równ1eŽ ez3rnník ehro-

no1ogíczrly. Klarowna buťlowa p1er*s zyeh wíerszy l1-zgto-

skowyeh w m1arg upowszechn1arría s19 tego rozmíaru eotaz

wyražníeJ ustgpuJe rn1eJsea ukszta}towan1om oťlrzu.eajaeyn

rygory zgodnoáeí. sklacln1owo-w1erszoweJ. Zaehw1an1e teJ

zFod.noée1 os14ga swoje apo8eun w wersyf ikacJ1 íBenjov-

sk1ego' ' .  Wybór forny strof1czneJ, oktawy, d. la tego poe-

matu na Jakby d'wa aspekty; stanow1 swoíste prowokaeJg,

by podkreélíó ntezaleŽnoéé organízacjí wierszoweJ od

sk1adní /stroťy sklad'níowo otwarte/, z ťlrugte J zae stro-

ny organízacjg tg rrmaenÍa 1 uJectnoznaezn7a ťlzigk1 d'obrze

znanenu í rozpoznawalnenn uklaťlow1 rynów. W1erszowaníe

l'Beníowsk1egot' w szczegóLny sposób Brzypom1na níektóre

p1eén1 wczeén1eJszego o 1at kí1ka poematu SZowaek1ego

pt. ' 'PodróŽ na Wschód' ' ,  najqeego takŽe postaó strofJ.ez-

B4. w etrrrttrrrze obu tycb poenatów bardzo ťtužq ro1-9

graja elementy clygresJí í po1en1k1. Tym teŽ zwykl-e t?u-

maezy s19 ów ' 'konfl1ktoryn tok uŽytego w n1eh 1.t-zgto-

gkowca. Pod.obnÍe strukturq d1a1ogowq moŽna uzogaťln1aó
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skladn1owo niezrównowaŽony tok l1-zgtroskowego fornatu w

utworach d'ramatyeznych. Dla uŽye1a poitobnego roczaJu

wíerszowan1a w 1nnych utworaeh 1l-zgtroskowyeh trudno

auŽ znaleáó clostatee znJ-e przekonulqcq rnot;rwacJg. WydaJe

8í9, Že - poze wszystk1m 1nn3rm - Slowaek1ego ogromn1e ln.

teresogata gama, bý tak pow1ed'zleé, gra forma w1ersr.wq '

róŽnoroctne próbowan1e Jej noá]-1woée1 1 wytrzyna?oleí ne.

tryeznel aŽ, d 'o teJ graníey, któreJ przekroezen1e stanowí-

troby o Jej zatraman1u. Ír.zeba przyznaé,, Že do takíego ro-

ťlzaJu gry u,ersyf1kaeyjne j ulub1ony p:rzez S}owack1ego 11-

zgtoskowl.ee naťlawaZ s19 znakom1c1e. Postaó t"go Betrrr,

okreá]-ona sylabíezn4 tozpígtoÉcíq Jej cz}onów netryez-

nych, d.odajny odrazu: skZaníaj4ca do Ích róv;noakeentone-

go wypetn1enl.a, stanow1}a takq ramg ťl1a wypow1eČlzí ' w

któreJ Jaekrawo unyraán1atry sí9 graní-ce skla.ln1owe n1e

pokr;maJ'1ce sí9 z Člzlatam1 r' ietryeznyn1. Swo1stego rod'za-

Ju spór mígdzy sktad'n1r a w1erszem stawa? sí9 zatem o

wíe].e eťektprnlejszy 7 efektown1e jszy Yv rozm1arze 1.! ,-

zg?oskoqrm n1Ž to bytoby moŽ11we w wypad.krr for:nra,tu 1:-

zgřoskowego, który w zrLaezn7e mn1ejszJrm stopníu sktaníal

do ksztaltowanla wypowledzi sktaclniowo I akeentowo u?a-

d .zoneJ .

l j -zgT"oskow1ee byl  teŽ, przez Slowaek1ego ksztattowany

Í sposób ogóIn1e Tzecz bJ-or4c o w1e1e barťlz1eJ zrówno-

waŽony. Jego ud.zIa}, oczyw1éc1e bardzo skromny w porówna'-

n1u z l1-zgtogkoweem, naJwyraún1-ej moŽe zazrla'eza s19 na.

tereníe poezJt 11ryczneJ, Jest on bowíem forn4 wíelu utwo-

rów pozostaJ4cyeh w tnvateJ pam19c1 czyte1n1kón r1erszy

a
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Stowack1ego. reh tenatyka zasad'n1czo n1e rÁŽn7 s19 od u-

tworór p1ea'nych l1-zgtoskowcem, ehoó tona,eJa wypoti-ed'zl-

wydaJe sie spokojn1.eJsza a t;rm sam3rn bard.z1eJ zobíektywí-

z,oaaJra, v ezw wo1no s19 dopatr3rwaé wptrywu zastosowaneJ

tu forny lJ-zgt-oakoweJ. Na1eŽ4ee do tej grupy sonety

rszyetkle zostaty napísane l}-zgtoskoween, bez watpíen1a

za wzoren M1eH-ew1ezowsk1n. L1-zgloskowg forne ma naťlto

w1gkszoéé wl.erszy - 11stów, ad.resowanych 1míenníe do róŽ-

nyeh znaJomyeb, zgodnle z odd.awna praktykowanJrn zeyezajen,

rozelag,ajqe;rn stg zlesr,t1 í na cza,ly poromantyezae. Warto

teŽ wsaonn1eó , ŽC l,-zE.toskowcen pos}uŽvt gí9 Stowaek1

ráwn1eŽ w zbíorze ep1gramatóv /na 60 utworóv ty1ko ! nn-

3q 1rrnl postaé wíerszow4/ - znów zgod.níe z tractyeJa 1 !Fie.

kl.ewlc zowskím wzoren.

TJďziax L3-z1toskowee, w dramaeíe Slov;aekíego, Jak to juŽ

powÍedz1ano, jest n1eiluŽy; zaletlw1e w paru utworaeh wysteou-

Je :-3-z1toskowíee jako Jedyny lub gZówny wíeTéz d1a1ogu, w

paru lnnych tylko fragmentarye zn:le obok lnn.r7eh form wler-

szowych a nawet prozy. N1e znaezy to - powtarzamy poprzeťt-

nlo luh zapísan1 uwa88 by n1e zostat. ť1oéó powszeehnie za.-

panígtany dz19kí n1ektórJm geenom /zwtaszeza Jedne j z n7eh./

ezgsto wystawíane j sztuk1 pt. r|Kord.ían't. Ekspres;nrny tok 1

lnzua1gj4ea tg ekspreeywnoéó organí zacja sklpČtn1owo-wJ er-

szowa wypowledzt  w tyeh seenaeh,  u t rwa la jaee Jq .w pomlge i ,

s" ezSrn'{ wy jatkowym. zastosowany w tyeh scenaeh spos.(b wl er-

szowanía n1e Jest reprezentatJrwny dla l3-zgtoskorvego wíersz8

dranatów S?owaekiegó. !Íe wczegnyeh utworaeh jest to w1ersz

wyraán1e k1aeyeystyezny 1 ty1ko róŽnorodne nastgpstwo ry-
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mów charakter,vstyczne dl.a t3-zgZoskowca d.ramatów STowa-

ekíego od tej poetyki g'o odd.a].a. Póž,n7eJ tok wíerszowy

staJe s19 bardzleJ uroznnaÍ"eony ,  CZÍ wr9ez we frag-mentaeh

dynamícZlý, jak pokazuj4 to eceny z l 'Kord1a'na' ' ,  .]-eez 
rÁw=

noezeáníe poeta traeí jakby zalnteresowaníe d1a 13- zgŽo-

skoweJ forny seeníeznego dia logu, zwLaszeza ďla JeJ wy-
l.aezn.o'{e1 w te j funkcJÍ, PoszrrkuJe innych sposobów formo.

wan1a w1ergza seen1czne8o, w którym /poza Jednyn wypad.-

klem/ rola lJ-zgtoskowca kurczy sie do fragmentaryezne-

go Jedyn1e ud'zíalu 1ub wrgez zostaje on calkowíel.e Z&-

niechany.

I3-zgtoskowíec w epíee Slowaekíego to zJaw1sko zupel-

nie margÍna1ne. Jako roznl.ar Jedyn}' wystgpuJe zaledwíe w

4 fragmentaeh ezy urJrukaeh d'ztet ponyélanyeh jako utwory
d}ug1e. Dwa z níeh tytutran1 naw1qzu.Ja bezpoárednío d.o
Míekiew7eza /moŽe nl-aty níeó one e}larakt €r po1em7ez,ay?/,

poáw1ad'ezajqe tJrn samym nadrzgdna ro19 tego rozm1aru dla
twórezo6c1 tego poety. We wszystkíeh 4 uqrwkaeh wystgpuJe
wíersz e11gty o parzystJrn, styc znym rymie. Formowany Jest
ja'kby tta wzór M1ekiewíezowskÍego l 'Pana' Taileus Z&,, , z 11ez-
nyní przerzutnían1 1 dzlalanÍ skladn1owyní przypad.af,aeym1

poza n1eJgeem éredn1ówkí. Najdlužszy z tyeh fragmentów

/Iíczy ok. 1ooo wersów/, gtanowi4cy przekrad k1lku part11
f ir l1adyff ,  eeehuJe Bte tok1en wíerszowyu s zezegáJ:alg ekapo.
nujgeJrn níezgodno{ó n1gdzy Tozezlonkowan1em skTadn1owJrm í
wiers zowJrn.

Rola 8-zgloskowea w poezJí Stowack1ego wyd'a,Je g19 byó
o wÍele w19ksza nlb w1ersza l5-zgZoskowego, ehoó w porríwna.-
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n1u z tym ostatn1m wystgpuje on w znaeznle mníejszeJ 77ez-

b1e rrtworów. 3-zgloskowego rozm1aru uŽywa Stowaekí w d.wu

postae1aeh: sy1abíczneJ 7 troeheíezneJ, 8-zg>oskowíee sv-

1abíczny stanowí zasacln1ezy trzon konotrukcJ1 w1erszoweJ,

dopuszc za|qeej obecnoéó 1nnyeh wersów busk1eh rozmiarowJ.

}-zgtoskoremu n1eregularn1e wtr1eanyeh w e1q8 wersów 8-

zgtroskowyeh, pod'obníe Jak w wersyf1kaeJí IT ez. tr{1eklewí-

czowskic}r t'Dz1ad.ówil. ten jakby troehg sy1abíezn1.e rozregu-

1owany tok wierszowy stanowi glównq formg trzeeh utworów

dranatycznyeh, powstalycb n póán1eJszyít okresíe twórezoÉe{

poety. w ffDz1aťtaehn ana1og1ezna forma slwbyta ludoweJ sty-

t!za,ej7, Co podkreétary równ1eŽ 1nrre jeszeze e1ementy or-

ganTzaeJ! JgzykoweJ. Slowackl d.o styllzaeJí- tei odwo?yra?

s19 taezeJ ty: l .ko poáreČln1o, wyb1eraJae Jako ístotny d]a

swoíeh ce1ów JeČlen z waŽnyeř. JeJ aspektów: nieknnsztowny,

prosty kszta?t wypow1ed.zL. Przei lmlotem akej l  tyeh drama-

tów byry sprawy bardzo n1ezwykle 1 zatazem ťtoníosle, Ir:r' '-

b1era?y one szczególneJ wiarygod.noée1 ť1zí9k1 temu, Že rr'ó-

w1ono o n1eh w sposób prosty t  %qyezaJny. W tej sameJ frrn-

kej1 wyn1en1ona forna vŽyta zostal.a przez Strowaek1ego w

Jednym z Jego naJwyb1tníejszyeh utworów l1ryeznyeh; nóvlí

on o bohaterek1cJ én1ercÍ powstaríe zelo 69enera7a. Pare 1n.

nych krótg zyeb. w1erszy p1sanych 8-zgloskoweem sylab1eznym

bez odstgpstw eeehuje równ1eŽ prosty tok wypow1eťlz1.

8-zg?oskowÍec trocbeíc zny q twórezo3e1 S}owaek1ego gra

nn1ejgz2. ' .)  ehoó bard.z1eJ urozmaíconq ro19. Jest wíerszeÍl

stytizaeJ1 luiloweJ, z do'{ó wyraáníe ?.aznaezonlm zvi-q'z.

k1em teJ sty lízaejí z 1udola poezJa ukra1ríska; jest forma
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progtcJ , dzIeclnnej opow1a.stki a takŽe p1e:n1 o kungztow-

nej budowíe strofíezneJ; zostaJe równ1eŽ užyty w ostreJ

po1en1cznej rvypowíedzt. Ze každyn Tazer- bywa kszta|towa.

ny na lruny sposób: gtrof1Canl-g zwrotka.n1 o prosteJ 1

akomp1íkowaneJ konstruke j1 ; stryehíeznle z rJrnoÍaniem

parzystyn í róŽnorocln3rn, pTzy ud'z1a1e nyllpzn1e paroksyto-

tlczryeh klauzul I z regularnJrm lub nieregularnym przepl o-

tem rynów Žerísk1eb 1 mgskícb. Organ1zacjQ tokn wíergzowe-

go w obszern;rn utworze polemíezrrp /odpow1ed,ú na nPsa1my

przyB zŽoáet|, Krasirísk7ego/ cechuje nad'to zrraczna Toz-

b7eŽnoéé mlgd'zy poČlz1atren wierszow1rm 1 skladn1owJrm' rzeez

zupe}n1e wyjqtkoÍa w 8-zgZoskoweu, nawet u Slowa.ek1ego.

W poezJt Slowaek1ego Čl.uŽe znaezelaíe naja formy 1 kon-

strukcJe nÍeízometryezne. Pornín1emy tu renrla.rne przepI o-

ty róžnveh rozm1arów, ujgte w strofy, ehoó Jest w n1eh pa-

r9 uk}ad4n be,rdzo l.nteresrrjqeyeh, níe one bowíen o tyrn ZÍIA-

czen1u decydujq. Ic lz1e o wíersze o nleregularnyn nastgpst-

w1e fornatów 1 o konstrukcJe, w których biora udz1al róŽ-

ne oclm1any wíersza. KonstrukeJe tego rodzaju - ze wzg)-g-

dów oez;m1stych - wystgpuJq z reguly w utworaeh ťlZug1ego

d.ystansu: w epLce I dramaeie. U SZowaeklego spotykamy Je

w d.wu pow1eée1aeh poetyckte}r 1 w wíe1u utworaeh d.ramatyez-

nyeh. W w19kszoác7 takíeh utworów mamy do ezynienía z pro-

styn1 zasaclami konpozyeyjnyat: w Jedno1.íty kontekst w1er-

szowy wprowad.zane se taaezeJ wíerszowene framenty, wyod.-

rgbníane e%7sto nawet za pomoeq wewngtrznego tytu7u, 1eh

poJawíeníu slg towarzys'zy pod.e.na wprost lub tatwa ťto oť1-

gadn1geÍ-a notywacja. Tak jest przeČl Slowaekín t w wiekszo.

l
I

l
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ácí- jego utworów 14Žnorozmíarowych. A1e w k11ku jego d.ra.

matach - wysoko cenlonyeh Jest lnae zei .  Obok tego t;rou

wstawek zmlany sposobu wlerszowanla wystppuj2 Ja.kby 217.

petn1e przypaťlkowo '  bez  da j4eego 919 jed .noznaeznLe odezy-

taé uzasad'n1enía. Byó moŽe Ích funkejq Jest gamo urozma1-

ean1e toku wíerszowega' sana zn1ennošé formy Ýiersv 'a díe-

logowego. Dod.atkowq komp1íkae jg stanow1 przy tyrr doéó ez7-

ste poJawían1e s ig w1eTgza n1eregularnego; Jego níezym níe

Í.regulowanat' obeenoéó spraw1a , Že ulega eza.sem zaterc1u

Jed.noznaeznoéé, wersyf1kaeyjneJ struktuřy. Jak wíadono bo-

wíem, w1ersz n1eregularny bywa? rozna1eíe buťlowany' p].ze-

m1ennoéó formatów by'a tu rozmaíta, eza'sa.m1 barťlzo nps1]o-

[&, a ezegem nastgptr i4ea ťloplero po d}uŽgzyeh e1a-ga.eh Jed-

norozmiarowyeh. Ten drugi sposób ksztat ' towanía wíersze níe-

regu. iarnego stosuje S}owaekí w swo1eh krÁtszyeh utworreh

t;rm vi ierszem plsanyeh.

0braz  wersy f i kae j1  J .  B .  Za leskíe .go -  poety  ówer .e :níe

bard ' zo  cen1onego -  Jes t  Jeszeze  inny ,  z l7e 'ezníe uboŽszy  í

nn1ej skotnpl1kowany, Co bynajnn1e j  n1e ozna.ez*. '  Že tatwlej

na n1m wykreé1íó zasady repartyejí wystgpuj1eyeh tu form

wíerszowyeh. Za7eskj.  n1e p1sat d.ramatów, n1e uprawía7 kla-

sycznyeh czy romsntyeznyeh gatrrnków eptekíeh. W1e1e Jedna'k

Jego utworów /ok. L/5/ wo1no o epiekoéó poťl 'eJrzewaó ze

wzsl9du na to, Že w swo1m glównyn nureíe s.] nerraevJne,

opísowe 1ub poéwigeone rozbud'owanej reťleksj1 f i_1 ozof7ez-

neJ. Yť lÍcznyeh wypadka,eh jeČtnak truČino Je z ea}kov'1ta P €v,.

noéeíq odróŽn1ó  od utworów 11ryeznýeh,  níe  zos ta ly  1m bo-

wiem przyplsane oČlmlenne rodzaje wypow1ed.zí, odn1enne sDo.



]8

goby w1ers zowan7a. Wszechogarn1aJqcy poezJg Za1eskjego Ž:r-

w1otr melíezny - wyraŽaJ1cy s19 w zlr:aezrrym udzíale form sy.

1abotonteznyeh í w ogromneJ przewad.ze strofíeznyeh kon-

strukc lI /tyl.lro 15 4" utworów ma uktad styehíezny/ níe

omÍJe. takŽe í utworów o eechaeh ep1.ekieb.. !Ískazane komptr.1-

kacje ga'  wyníkien ťakt:u, 7Ž twórezoéé Za]esk1ego rza.d'z7

sí9 aagad'amt wyp}ywaJqeyn1 nar.az z ťlwu róŽnveh poetyk: 11-

terack1eJ  í  1udoweJ;  w te j  os ta tn1eJ  w1e1k2 ro19 gra  fo1k-

1or ukrairískí" Spreeyzowanie tych zasad z ukazanLem íeh

proweníenc jí w;rnága}oby ocz3rw1 écie osobnej rozprawy. Po-

przestajeny wÍge narazle na zasygna11zowan1u trudno.{eí w

}rwal i fíkowanlu typów wypow1-edzi  w poezJ1 Zaleskíego.

c lównyn wíersaem teJ poezJ i  Jest z ko].eí 8-zg?oskovíee

/f orma praw1e po}owy ut:'aorów/, už;nrany wy!4eznj.e w posta'-

e iach akeentowo okredlonyeh jako troehej I  rzzd.zIeJ Jako

wíersz J-akeentowy. Aní Jeden utwór Za1eskie8o n1e zoatat

napísany 3-zgZoskoweem sy1abícznym.

!Í1ersz troebeíezny wystgpuJe na j l1ezn1eJ Joko Jedyrry

ťormat utworów, kSztat ioqan;r styeh1eznie 1 wcwezas 14Ž-

norod.níe rymowany otaz w konpozyeJaeb' strof1eznyg1, w4ród

których po"owa na ksztaLt strof 4-weÍsowyeh, pozosta?e zaá

/poza Jednym wyjqtktea/ s4 dLuŽsze: 5-,  6-,  7-,  8. ,  |$-wer.
goÍe' a Jedna na.wet 17-w€Tsow8. wéród tyeh l.zometryezn.rreh

utworów troeb.e1czqyeh znajduJe s19 doéé duŽa grupa utworów

o ceehaeh ep1ek1eb, /í-eh trzeela czgáó,/, ; tylko Člwa z

n1ch s1 uformoťane styehiezl7e. Jeden z n1eh o odeínko-

weJ bud.on1e 1 z wplatanymí ťragmentam1 strof wersowyeh

ma szezegóJ.ne zngezertIe- Jest to dtrugl utwór poéw1geony

--
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ref1eks jí h1stor iozof ieznej '  z aapekta.m1 poÉred.nío odno-

sz4eymL s19 do s ta tusu 1  powotran1a poety ,  do  ro11 poezJí .

Tak1 Toďzai tematyk1 autonom1eznl.e n1eJako podnos1? Tan-

89 jeJ wlerszoweJ formy. TroeheJ, jed'nomíPTowJr takŽe

d'ztgk1 ínn3rn utworom Za1esk1ego stawa} s19 d1a níektó-

rycb wspólczesnych mu poetów 1 jego nastgpeáw formq Člosta-

teezn1e oaóLr.4, d.aleko wyehodz4e1 paza Čtotyehezagowe qTów-

ne funkeJe:  píeén1owe Í s ty l i zaeyJne.  Wo1no nawet  podeJ-

rzewaé,, Že w n1eHórych wypad'kaeh przyznawano mu godno-3é

naroťloweJ formy w polsk1ej wersyťÍkae jí.

8-zgtoskowiee troehe1ezny uŽynany b;nva doéó ezqeto rów-

níeŽ w strofach róŽnorozmíarowyeh Jako Jed'en z komponentów.

Sq, to komnozye|e rozma1te: troeheíezne' wtedy obok 8-z9"-6-

skowea wystgpuJe równy nu míara akeentowa 7-zgtoskow1ee ok-

sytoníezny 1ub 1nne j nnlary ale tež troehetezny ngskí 5-

zg?oskor.rvl €c. W ukladach me1"ryezní-e nlejednoroclnyeh 1-ze.?=o-

skowemu troebejowi aaJezg6cieJ towarzyszy 6-zg?oskowie sy-

1abíezny oTaz 8-zgtroskowiec }.akeento*'y. W utworaeh troehe-

iczn;rch róŽnoťormatowyeh w;rraán1e Člonínuje 31ú sty1í zaeJa

p1eán1owa lub ludowo-p1eéníowa.

.t ,odobny charakter najq í ínne w1ersze sylabotoníezne,

poza troeheJen Za1eskí stosuJe trzy 1eh od.míany. NaJez1-

íe1eJ wéród n1eh uŽyw-any Jest amf1braeh, ksztal towany w

trzeeh formataeb netryeznyeh: 4-níarosJrm /1Z-zgtoskowíee

6+5, 3-m1arovtyeh /9-zg1oskow1ee/ i 2-míarow;rm o ťtwu posta-

ciaeh, z zakotlezenlem paroksytonieznyn I oksytonlcznym, /a

wlge 6-zgtoskowiee 1 5-zgtoskowlee oksytonlezny/. y[ystgpu-

j  onc g}ówn1e w uklaťlach strofíeznyeh, Jako strofy r^wno-
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formatowe /tyeh. wígcei/ 7 róŽnoforrnatowe, w1r4Ž4ee z sob1

dwa, rzad.z lej  wszystk ie t ' rzy rozmTary. Anf ibraehiezny

ksztal.t wíersza eotaz InaezeJ mod.elowany - poJaw1a sí9

I kl1ku utworaeh epickieh /darraeyjnyeh/. Pozostale rytmy:

jemb1ezny'  í anapestyezny,,obsluguJ4..  wylae zní-e 11rvke.

T'lezn7eJszy jamb na zwykIe postaé {-:rn1arow1,: 9-zgtosko-

wíec i 5-zglowkowiec oksytonlezny, ten ostatn1 zavst,e

ptzy wspó1ud'z ia le j-zgt.oskowca paroksyton1cznego. xrótkíe

m1ary Jambíczne poJaw1ajq sí9 sporad;rezníe, 39. to oksvto-

nen zakgú'czone wíersze i -  1 2-míarowe /ngsk1e 6- 1 4-

zgtoskowcý. 1T paru utworach wíd'oezna Jest tež tenťleneJa

clo Janbízaejí czZonu klauzrr lowego 9- 1 lo-zg}oskoweów,

maja  one wówezag postaó :  5+4n 1  5+5Ú.

Catkíen rzadko spotyka sí9 w wíerszaeh ZaleskJego r1rtm

anapestyczray, wylqe znl-e 2-níarowy n -zgloekowce parokevto-

n|czne, .  níe  ma u  n iego znane8o z  poez jí  M1ek1ew1eza metnr

J-miarowego real lzowanego w syrabie zrlym rozmlarze l0-zrrto-

skowJrm, ZQ éredn1ówkq po sylab1e 4-tei  /++e 7. Przez Za7e-

sktego uŽJnYany lo-zg}oskowiec /4+a7 ma wytac zrl l-e postaó

sylabíczn4 t sTuŽy n. 1n. Jako forna epíeznl , ,  na{laduJa,-

ea d.awny stow1arísk1 metr ep1ck1.

Sy1aboton1ezny rytm ogarnía bl1sko potowg utworów Za-

lesk1ego. Jest to bard'zo d'užo w porównantu z k1lku procen-

towJrn ud'z1aT.em uks ztal.towaú, sylabotonieznygrr w twóre zo3e1

Ml ckÍewLaza i  Stowaek1ego.

Przed zťlaniem sprawy z wersyfíkaejí sy1ab1ezneJ u Za1e-

sk1ego - k1lka stów o formaeíe zaJm.uJqeym niejsee Jakby na

pograníezu obu systenów: sylabotonízmu i  sy1abi.zrnr:. ,  tJ .  o
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8-zgtoskoweu 1-akeentowJrm. N1e uŽywa11 tej formy w posta-

c1 í4ometryeznej aní Míekiewiez an1 Stowaek1. U Zaleskíe-

go pojawítra sí9 ona w k1lkunastu utworach Jako 7eřr wy.!.a,ez-

ne uksztaltowan1e. TJtwory te s? pozbawione eech nnel jCŽYL}-

éel,  11a]:ežqL w wígkszoéel do tzw. lÍrykí ref lekáyjneJ 1 o-

sob1steJ, ez7lto powTaca B'  ních tematyka re11gíJna.

Grównyn reprezenta4ten syIab1zmu w twórezoéeí Za1esk1e-

Eo Jest La-zetosko!ííee /s+a7, zajmuje d'rugie nie jsce po

B-zgtoskovtcll trocheíeztym /wystgpuJe w ok. 2c 4, utvlo1sp/.

Bywa to przeťie wszystk1m rozmíar wlerszy líryeznyeh, ty)ko

k|1ta utworón ma ceehy poematu epiek1ego. '!Y obu rcd.zaJaeh

przewaŽa uklad. str .ofí czny, naj ezg(eleJ s; to zwrot.k1 4- í

$-wersowe /oktawy n1e ma/; wíersze styehí eztle bywa jl zvly.

kle parzysto rymov/ane. rl utworaeh llrycznyeh z reguty pa-

nuJe tenatyka powa.žna' porusza sí9 w ních zwtaszezz sprswv

narod.owe 1 re11g1jne, k1lka z nieh - to noČ[]-1twy. !Y ogÁle

nr:rt  re1!g1jny w poezj1 Zaleskíego jest bardzo wid.oezn1' ,  z

tego rodzaJu t reée iam1 /poza konst ruke jam1 s t r1ete  píeÉnío-

wymt/ zwlqzane zosta|y gtównie ťlwa ťormaty wíerszo\Be

wsponn1any iuŽ B-zg?oskow1ee J-akcentowy 1 11- zgZoskowíee.

Do tego krggu tematyezrreg:o na1ežy najobszern1ejszy w twár-

ezaéeí Za1eskiego 11 -zgtoskoweem napísany poemat narraeyJ-

ny.

Kszta}towaníe tego wiereza we Íszystk1eh utworaeh Zz7'e-

sk1ego w nÍczym níe przypom1na praktyk Stowaek1 €go, Jest

on gkradníowo dok}aťln1e wyrównany, n1e ma w nl-n naruszerí

metryezr le| paroksytonezy, ceehuje go równ1eŽ w;yrrazista ten-

d'eneJa do akeentowego zrówn;rwan1a obu ezlonów metryeznyeh:
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postac1e 2-akeeatowe w kaŽd.ym z ní-cb' pTzeqaŽaJ1 w sposób

rzadko w t;rm wíerszu spotykany.

Podobn1e klarowny bywa tok w1erszowy wszystkíeh 1rrnyeh

utworów Zalesk7 €go, bez wzglgdu na 1eh metryczny kszta}t.

Jedyn1e moŽe wersyf1kaeja wspomníanego vyžeJ troeheIezne-

8o poenatu fí1ozof lcznego Jest n1eco bard z:-eJ gwobodna.

LJ-zgloskowiec byř barčtzo rzad'ko wyb1erany ptzez Za7.e-

eklego, z tego punktu wld.zenla Jest w Jego poezJ i .  forma.

vll lez, margÍ.nalnq. Warto wszakŽe zanotowaó, že m. ín. 7'a-

stal  on uŽyty Jako forma poematu opísowego, jako wíergz

przeklad'u Petrarkowskl.eh sonetów í Jako neJczgstszy y.ol..-

mÍar utworów epígra.natyeznych.

Repertuar form sylabicznyeh izometryeznie traktonanyeh

r twórczoéeI Zalesk1ego dopeln1aj4 jeszeze: Io-zgtosko-

wíec ze éredn1órkri po 5-tej sy1ab1 e fttezni eJszy od Ii-

zgtoskowea/ :o.žyltany wytqeznie jako wíersz 1iryczny; 10-

zgtockow1ec ze 6reť1níówkq po 4-teJ sy1ab1e - n9 gzezeg4.J.-

ne pod'kreéleníe zaslugu$p. styl1zaeyJn1e ne.eeehowana. Jego
funkeJa epj_eka /o ezyrÚ poprzectn1o 3uŽ nad.mienlono/, t9 tyrn

uŽyeíu ma postaó bezrymow1. Tnne w1ersze sy1abíezne, po

które Zalesk1 s19ga Juá catk1em rzad'ko - to krótk1e ťor-

naty 6- I T-sylabowe.

Zaleskl níe postugíwa? sí9 wea1e w1erszera n1ere6rr1arnym.

Na zakor1ezen1e przedstaw1onej tu, w 5}ównyeh zaryeaelt,

sprawy wyboru fomy wíerszoweJ 1 gpogobów jeJ kszta?to'a.

n1a w trórezoáe7 trzeeh poetów okresu romantyzmrr zap1s zemy
kÍ1ka uwag.

Dokonany przeglacl ukazuje w Jak w1e]kín stopníu obraz
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wersyf ikaeJ1 romantyczne), gdy Tzeez traktowaé suma'ryez-

n1e, Jest zróŽntcowa'ny wewngtrzn1e. N1e tworzy Žaťlne j

bardz7ej spójneJ catoécí. U kaŽdego z trzeeh branyeh tu

pod uwa89 poetów 1nn1r format wlerszowy by} prefero!Ían]I'

1nne parrowaty tendeneJe w sBosobach kszta}towanía. toku

wíergzowego, 1nny byt stosunek d'o zagad.níenía ful.keJ1 í

?,aÍazer do repartyeJí forn w1erszowyeh w ogó1c. Oéwíeee-

niowo-klasycystyezny' lporzqd.ekl '  wersyťíkaeyJny u1eg?

rozchwíaníu. Trad'ycyjníe naJwaŽn1ejs zy wIersz po1-skí :

L5-zg?oskowÍec trae1tr gqq naeze1nq pozyejg, Č1o teJ pozy-

ej1 síggal l1--zgtoskowl-ee, 8 Ý pcÍnJrm stopn1u nawet tro-

che1eznay $-zgxoskowíee /zwtaezcza to ostatnie Čl'la k1a.sy-

cystów równatgby c19 hetezjI/.  l t letryczna wyrazlstoEé je-

zykowego ksztaZtowan1a wypowÍeČlz1 w1erszowaneJ praktyko-

wane byla w waskl.m zakresíe. Pod tym wzglgtlcn najwíer-

ní-e j:szy tradycjí byr wtaéníe Za1esk1. Jagno rysujaey síQ

w poprzed'ním okres1e poťlzíat funkej1 n1gdzy foru'atem1 wíer-

szowJrm1 níe byl kontynuowany bard.z1ef konse}cnentníe r Íla-

wet pTzez Míekiewlc?a, Iub n1e byl kontynuowany w 9gíí1.e.

Zróďto tego ' ln1eporzad'kufi krylo s19 w odm1ennym - wo-

bec tradycjí charakterze poezj1. romentyeznej.  D1a nasze-

go tematu wažne ga zsllaszeza trzy ceehy romantyezoeJ twdr.

ezote1 poetyekíeJ:  doéó powszechna 1 i ryzac)a  wypowíed 'z1 ,

uwzg1gd.n1an1e takŽe 1 nie lÍteraek1eJ tračlyeJ1, m. .-  .  tra-

dye j1 poezJí luc lowej 1 wreszeí-e postulowanie - progra.molpe

ze sad.y míes ze'o.'a gatunków poe tyek1- ch, prz-Ynos 
T\?,,x"Í,j;r;

e1e níe tyrko utwory ráŽnogatunkorqe, Ieez takžďstgeaJá,ee

gtgb1ej,  do wewngtrzneJ struktrrry pojedyáezeJ wýDovgJ eČtz1
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poetycklej .  W zvt iazba z tym obta.z repartycj l  form wlerszo-

r ryeh -  poze  poez ja .  M1ck iewíeza Jes t  barc l zo  m1got ríwY,  w

v{e1u ístotnveh punktach ng1isty lub w ogó1e nieezyte1ny.

NaleŽy tu Jed'nak d.od.aé, ŽQ gd'y weám1e s19 pod. uwagg ea?y

okres romantyzmu sprawa repartycj1 form moŽe wyg1.ad.aó nie-

co l laezei ze wzglgd.u na znaczny wówczas wplyw twóre zo&e7

Míckíewleza I na ograníezone narazÍe od'ťlz1a.}ywa.níe poezJí

Stowaekíego.

To, eo wyŽej nap1sano nie znaezy bynajnn1ej,  Žé mígdzy

ťlawn1e jsz4 í bezpoéredni4 trad;'re jq a wersyf1kaei4 romanty-

ków n1e istnia}y waŽbie powíqza.t11a. Szezegd1níe d'w1e spra-

wy zastugvj4 tu na. podkreÉ1enle. Po pr"',,"|f,'xp-- *1T{;.?,i

tra<lyeyjnych form ostaf slg I w romantyzmTe; pTzy wszyst-

k1eh przesun1ge1aeh akeentów w tym zakres1e, 1 ' . ,  11- í

8-zgloskoÍce s;rlab1ezn'e s? nad.all. uÉ3nnane í procu}tJrwne.

ozaaeza to, Že syIabiczny system wíergzovy za,chowal swq

uŽyteeznoáé, w1arygodnoéé 1 szerok1e upowszeehníeníe, mímo

?'ataków'' sy1abotoní ezrleJ rytn1ki. Nawet bowíenn Za1eskl ' tak

ehgtnie ta' rytm1kq s19 postugujqcy, d.1a poTowv swoíeh utwo-

rów wybíera  wíersz  sy lab1cz t l y .  Co wí9ceJ ,  t r zeba s twíeydzíé,

Že dopíero w roma.ntyzmie wersyfÍkaeJa sy1ab1e zna v'kazana lzo-

gtala w petnym -4w1et1e swyeh noŽ11woÉeÍ í swej r lurodyn. Wía.

Že s19 z druga z zapowíed.z ianych hwestíí. Poeeí romantyezn7

dzie1í1l z 1uťtán1 0{wlecen1a 1 k lasycyzmu w1elk ie zaJ.ntere-

sowa.n1e d1a sprav  w iersza .  Po6w1adeza to  i l 1ekíewíez ,  1naezeJ

w d.>ug1ch utworaeh formujqe ll-zgroskowiee nIŽ l1-zg'Tosko-

w1ee,  tworzae nowq wergJg w1ersza  ludoweJ  s tv . l ízaeJí ,  nada-

Jae w1erszow1 powaŽnego Člramatu nowy kszta}t. Srowaeki na'



róŽne sposoby noduluje 1ub wrgez mod.yftkuje formg w1ersza

Ll-zgtoskowego, wyzyskuJae Jakby do koríca - Jei  sy1ab1cz-

ny cbarakter.  Ksztattuje eoTaz InaczeJ wiersz troeheíezn1

4-n1aroty, ujawni ai\p w1e1o6ó styl1styezn;'eh funkeJí tego

fo:rmatu. Za].eskí wyraáníe stara s19 o uřozmal.eenl.e kszta?-

tu w1erszowe8o swoíeh utworów, 8 d'uŽy repertuar ťorm w1er-

azowycb. e. zwla.szeza o wprowaclzanle nleupowszeehnlonyeh,

czgsto; ba.rd.zo wynyé1nYch.rkonstrukej1 stroťieznyeh. Tak z2.

tem rona.ntyey z w1e1ka uwagq í zaangaŽonan1em od'nosilí s1e

ťlo  sprar  wíersza  -  1 to  przekaza lí  z  ko le1  swo1m nestepeon.
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