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D Y S К U S J E

MARIA RENATA MAYENOWA

JESZCZE W SPRAWIE POLSKIEGO SYLABOTONIZMU

W dyskusji nad istotą sylabotonizmu nie zabieram  głosu ani 
w charakterze redaktora naczelnego Słownika Terminów Literac
kich, którego tom poświęcony zagadnieniom sylabotonizmu został 
właśnie opracowany, ani w charakterze redaktora tego działu w  P  a- 
m i ę t n i k u  L i t e r a c k i m ,  do którego dyskusja ta  — ze względu 
na swój tem at — przynależy.

Na dyskusję nad tomem Słownika Terminów Literackich po
święconym sylabotonizmowi jest jeszcze za wcześnie. Choćby z tego 
powodu, że tom nie ukazał się w druku, a wobec tego w swoim, 
nawet zresztą nie ostatecznym, kształcie może być znany tylko 
bardzo wąskiemu gronu członków kom itetu redakcyjnego i recen
zentów. Dyskusja zaś — przynajm niej postulować to należy — 
powinna objąć możliwie szerokie grono zainteresowanych history
ków litera tu ry  i prozodystów. Nie chciałabym także już teraz ko
rzystać z upraw nień podsumowującego dyskusję redaktora działu, 
ponieważ na takie podsumowanie jest też jeszcze o wiele za wcze
śnie. W nadziei zatem, że historycy litera tu ry  docenią wagę tego 
zagadnienia dla swego w arsztatu naukowego — jako zagadnienia 
w istocie stylistycznego, prozodyści zaś zbliżą się do zagadnienia 
wzbogacającego ich własną problem atykę, próbuję zabrać głos jako 
i eden z kontynuatorów  dyskusji.

Dyskusja dotycząca polskiego sylabotonizmu m a już za sobą 
wiele dziesięcioleci. Łoś, Wóycicki, Zawodziński, Kleiner, Siedlecki, 
Dłuska, ostatnio Skwarczyńska — w sposób mniej lub bardziej 
bezpośredni dyskusję tę  podejmowali. Nie nawiązuję jednak bez
pośrednio do tam tych, wciąż zresztą aktualnych polemik. Punktem  
wyjścia dla m nie staje się głos Kazimierza Budzyka, zamieszczony 
w P a m i ę t n i k u  L i t e r a c k i m 1. W polemice o sylabotonizm 
padały głosy, które w ogóle negowały samo istnienie zjawiska, tj.

1 K. B u d z y k ,  Co to jest polski sylabotonizm ? P a m i ę t n i k  L i 
t e r a c k i ,  XLVI, 1955, z. 1, s. 123—152.
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pokaźnego zrębu wierszy zbudowanych dostatecznie konsekwentnie 
w myśl rygorów nie wyczerpujących się zasadami konstrukcji czysto 
sylabicznej, a stw arzających utw ory o specyficznym charakterze, 
które w znacznej liczbie wypadków dają się odróżnić słuchem od 
wiersza czysto sylabicznego.

Inicjator nowego etapu dyskusji nie przeczy istnieniu zjawiska. 
I to właśnie umożliwia mi obranie za punkt wyjścia jego wypowie
dzi, w tym  punkcie bowiem jesteśm y zgodni. Ale poza tą  zgodnością 
różnice zasadnicze zaczynają przesłaniać szczegółowe zbieżności po
glądów. Głos mój więc w zasadniczych spraw ach jest w  stosunku 
do głosu Budzyka polemiczny.

Budzyk, i to może różni jego głos w sposób najbardziej zasadni
czy od wszystkich dotychczasowych, widzi dyskusję dotyczącą pol
skiego sylabotonizm u na bardzo szerokim tle teoriopoznawczym, 
a naw et ontologicznym. I nie tylko to. A rtykuł jego proponuje też 
taki, wychodzący od najogólniejszych rozstrzygnięć, że tak  powiem, 
dedukcyjny modus procedendi:

Szczegółowa dyskusja nad sylabotoniczną częścią Słownika Terminów 
Literackich nie jest możliwa, dopóki nie zostaną rozstrzygnięte ogólniej
sze problemy metodologiczne, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o charakter 
teorii rzeczywistości. Czy przyjmiemy tu teorię materialistyczną, czy też 
ograniczymy się do formułowania tez o istnieniu bytów umownych, któ
rych odpowiedników nie znajdujemy w  konkretnej rzeczywistości2.

Oczywiście, dyskutantow i nie może chodzić o ogólną, w yrażającą się 
deklaracją decyzję co do wyboru zasadniczego takiej czy innej teorii 
rzeczywistości i nie tu miejsce na potwierdzanie decyzji, k tóre każdy 
z jako tako dojrzałych pracowników naukowych nie tylko już daw
no powziął, ale które m iał okazję w konkretnych badaniach, rzeczy
wiście od takiego rozstrzygnięcia zależnych, wielokrotnie ujawnić. 
W ydaje mi się, że rozstrzygnięcia dotyczące zagadnień sylabotoni
zmu nie łączą się, a przynajm niej nie koniecznie muszą się łączyć 
z zasadniczymi rozstrzygnięciami ontologicznymi. A i modus proce
dendi nie może prowadzić od owych zasadniczych rozstrzygnięć do 
teorii sylabotonizmu. Nie jest ona do wydedukowania. Na tej linii 
zresztą pozornej dedukcji można tylko znaleźć się w sytuacji, którą 
na początku swojej wypowiedzi określił dyskutant jako „kłopotli
w ą“ 3: można przy najszczerszych deklaracjach m aterialistycznych 
znaleźć się w  sprzeczności z em piryczną obserwacją.

2 Tamże, s. 152.
3 Tamże, s. 133.
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W ydaje mi się zatem, że dyskusja toczy się, i toczyć się musi, 
na terenie znacznie bliższym najprostszym  konstatacjom  empirycz
nym i pierwszym  uogólnieniom, bardzo jeszcze dalekim od koniecz
nych związków z rozstrzygnięciami zasadniczymi. Na ten właśnie 
tem at przede wszystkim chciałabym się wypowiedzieć, tak  samo 
zresztą, jak  to zrobili moi poprzednicy.

I jeszcze jeden sprzeciw zasadniczy. Zdaniem Budzyka, którego 
głos jest tym  bardziej cenny, że jest głosem historyka litera tu ry  
umiejącego się posługiwać m ateriałem  wersologii dla rozwiązywania 
problem atyki historycznoliterackiej, ta czy inna z dwóch przed
stawionych tu  teorii sylabotonizmu prowadzi

do dwu całkowicie odmiennych koncepcji historycznoliterackich, zarów
no przy określaniu genezy, jak i  przy formułowaniu praw rządzących 
literaturą. Kwalifikując sylabotonizm jako system zgłoskowo-przyciskowy 
musimy wyprowadzać go z sylahizmu. A przecież wiem y dobrze, że sy- 
labizm poezji Kochanowskiego był w  istocie zwycięskim odrzuceniem  
rygorów sylabotonizmu nielicznego średniowiecznych pieśni religijnych. 
Wiemy również, że sylabotonizm Mickiewicza powstał przede wszystkim  
jako wynik podniesienia do wyżyn artyzmu sylabotonizmu pieśni ludo
wych (na razie pomijam tu zawiły problem wpływów metryki greckiej 
i łacińskiej)4.

Otóż i ta  teza, bardzo z mojego punktu  widzenia zasadnicza, nie 
w ydaje mi się słuszna. Przyjęcie zgłoskowo-przyciskowej definicji 
sylabotonizmu nie zakłada bynajm niej jego związków genetycznych 
z sylabizmem. Sądzę, że naw et ci teoretycy^ którzy w  trybie w y
kładu często mówili o sylabotonizmie jako o system ie spełniającym  
wszystkie rygory sylabizmu i ponadto pewne rygory dodatkowe, 
nie m usieli wiązać sylabizmu genetycznie z sylabotonizmem, for
m ułowali jedynie tezy o charakterze opisowym. Sądzę z kolei, że 
dyskusja na tem at genezy sylabotonizmu jest rzeczywiście przed
wczesna i że jego źródła są niejednolite. Przypuszczam, że sylaboto
nizm Mickiewicza płynie chyba głównie z krystalizującego się 
jeszcze przed Mickiewiczem sylabotonizmu pieśni i arii Oświecenia 
i początku XIX w. i jest dla twórczości Mickiewicza, nawet dla jego 
wersyfikacji, problem em  bynajm niej nie centralnym . Jest nato
m iast instruktyw ny, bo pozwala wskazać, że każdy historycznie okre
ślony sylabotonizm może mieć swoje specyficzne źródło. Nie trzeba 
więc, a  może wręcz nie należy szukać dla rozmaitych epok sylabo
tonizmu jednego źródła. Jest też instruktyw ny i dlatego (i tu  nie 
pod adresem  Budzyka), że pozwala wskazać na związek sylaboto-

4 Tamże, s. 140.
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nizmu z szeroką problem atyką stylistyczną, na  genetyczne związki 
z sentym entalizmem , na stałe u Mickiewicza związki z gatunkam i 
pieśniowymi.

Streszczając m oje stanowisko, nie widzę związku między teorią 
sylabotonizmu a określoną koncepcją historycznoliteracką. Co wię
cej, nie zakładam  możliwości wskazania jednego źródła dla różnych 
historycznych epok kształtow ania się sylabotonizmu. Jeśli zaś i ja 
sądzę, że już na tym  odcinku dyskusja ta  powinna angażować histo
ryków  literatury , to z przyczyn znacznie prym ityw niejszych — dla 
nabycia um iejętności analizy wiersza sylabotonicznego, um iejętno
ści, od której historyk lite ra tu ry  musi wyjść, by umieć różnorakie 
zagadnienia sylabotonizm u włączyć w  obraz procesów stylistycz
nych, a zatem  i historycznoliterackich.

Przechodzę do zagadnień, które m ają swoją dokum entację 
w artykule Budzyka, tak  iż mogą się stać przedm iotem  rzeczywistej 
polemiki. Zaczynam od samej definicji sylabotonizmu jako rytm u 
nie zgłoskowo-przyciskowego, lecz zgłosko wo-zestroj owego. Uzupeł
niam  wypowiedź Budzyka tak samo, jak  to uczynił mój poprzed
nik 5. Sądzę mianowicie, że mówiąc o regularności rytm icznej ze
strojów dyskutant „ma na myśli regularne powtarzanie się w tej 
samej kolejności zestrojów akcentowych o tej samej ilości sylab 
i tym  sam ym  położeniu akcentu...“ 6

M ateriałem, w  oparciu o który Budzyk zbudował swoje uogól
nienie, jest jedynie m ateriał Czat Mickiewicza. Poruszona w jego 
artykule spraw a Dożywocia była właściwie tylko ilustracją „nadu
żyć m etrystów “ i nie stanowi m ateriału  do pozytywnego uogólnie
nia teoretycznego. Oczywistą rzeczą jest i dla Budzyka, i dla jego 
oponentów, że jest to m ateriał, k tóry przez samą swoją nikłość 
może pozwolić tylko na bardzo nieśm iałe sform ułowanie hipotezy. 
Dyskusja powinna zmierzać do rozszerzenia bazy m ateriałowej. 
Tylko skrupulatna analiza szerokiego m ateriału  może nadać blasku 
życia którejkolw iek z tez konkurencyjnych. Bazę m ateriałow ą po
szerzył swoim głosem Jerzy  W oronczak o fragm ent z Kw iatów  pol
skich  Tuwima, Sceny przy strum ieniu  Szenwalda i o Deszcz jesien
n y  Staffa. On też wprowadził słuszne popraw ki do analizy Czat.

Chciałabym, dorzucając własne obserwacje z innych tekstów, 
w pełni podpisać się pod jego analizą w ybranych utw orów  oraz pod

5 J. W o r o n c z a k ,  W sprawie sylabotonizmu. P a m i ę t n i k  L i t e 
r a c k i ,  XLVI, 1955, z. 3, s. 159—170.

B Tamże, s. 160.
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wnioskiem o ogólnej prym arności rozkładu akcentów w wersie nad 
rozkładem przedziałów międzyzestroj owych. Dotychczasowy prze
bieg dyskusji skłaniałby mnie zatem także do odrzucenia propono
wanej przez Budzyka definicji sylabotonizmu i do przyjęcia defini
cji tradycyjnej. M ateriał dotąd analizowany w dyskusji chcę po
szerzyć o kilka niewielkich tekstów. Z całą lojalnością wobec inicja
tora dyskusji szukałam  wierszy o tzw. toku amfibrachicznym, które 
najczęściej w ykazują daleko idące uporządkowanie przedziałów 
międzyzestroj owych. Uderzająco regularny pod tym  względem jest 
piękny wiersz Norwida pt. Wspomnienie. (Nawiasem mówiąc i po
sługując się tradycyjną terminologią, niemal konsekwentnie diarezo- 
wrany am fibrach nie zawsze jest potępienia godny, „przekreśla 
poezję“, jakkolwiek stw arza tendencję do takiego „oznaczania“ 
granic poszczególnych zestrojów, że w pewnym  sensie deform uje 
norm alny tok wypowiedzi.) Istotnie odstępstw od zasady trzy  zgło
skowych zestrojów z akcentem  na środkowej sylabie jest tu  bardzo 
niewiele, bo zaledwie 6 na wiersz liczący 48 wersów. Ale odstępstw 
od regularnego rozmieszczenia akcentów według schematu sSssSss 
SssSs nie ma w ogóle. Stopień regularności zatem jest, naw et jak 
na tak krótki wiersz, niezwykły.

Weźmy wiersz dłuższy a charakterystyczny — Słowackiego Du
mę o Wacławie Rzewuskim , k tóra w swoim czasie była przedmiotem 
analizy Franciszka Siedleckiego. Odstępstw od regularności w  roz
kładzie przycisków jest 4, odstępstw od regularności w rozkładzie 
przedziałów międzyzestroj owych — co najm niej 21. Ponieważ rze
czy, z d a w a ło b y  się, najprostsze: kwalifikacja zespołu wyrazów jako 
zestroju, sprawa wyznaczania sylab akcentowanych — okazują się 
bynajm niej nie bezsporne, wyjaśnię zasady, według których postę
powałam, i zacytuję wersy, w których regularność rozkładu prze
działów międzyzestroj owych została zachwiana. By ograniczyć do 
m inimum  interpretację m ateriału, traktowałam  m ateriał słowny 
przy wyznaczeniu sylaby akcentowanej tak, jakbym  te słowa spot
kała w  słowniku, a nie w ciągłej wypowiedzi, w  której działają 
ekspresyjne i logiczne bodźce, niew ątpliw ie wpływające na siłę 
akcentu. Postępowałam tak z jednym  wyjątkiem, przyjętym , jak 
świadczy jego analiza Czat, przez Budzyka. Tam mianowicie, gdzie 
oksyton zbiegał się z paroksytonem, postępowałam w myśl przeko
nania, że oksyton się atonizuje, paroksyton zaś zatrzym uje swój 
akcent i oba wyrazy tworzą jeden zespół ściągnięty o rysunku sSs; 
np.: „Żyj długo — bądź zdrowa [...] niósł własne [...] kół fale...“ itp.
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Przydziału enklityki względnie proklityki do sąsiedniego w yrazu 
akcentowanego dokonywałam na podstawie ścisłych związków skład
niowych. Cząstkę więc atoniczną s i ę z reguły wiązałam z czasow
nikiem. Oto zestaw  wersów, w których typowa dla u tw oru  regular
ność rozkładu przedziałów m iędzyzestroj owych została zakłócona:

I stał przed kościołem, i kornym bił czołem, [...]
Choć broń była żeńska, lecz stal damasceńska, [...]
A niwa mu do stóp kłaniała się złota, [...]
Lecz jeszcze z dziedzińca, od wrót swego domu [...]
Gdzie błądzą jak wiatr Beduiini.
I wszedł do siedziby, bez zamka, bez szyby [...]
I był jakby głazem pod cara rozkazem, [...]
Więc Emir w  stepowe zapuszcza się szlaki, [...]
Czyngiskan szedł — Batt lub Kantemir.
Podkradać się — bić — i brać działa.
A kiedy z m gły srebrnej wybiło się słońce, [...]
Mur dział jak mur złota, a za nim piechota [...]
Tak jak oczerety połamał bagnety,
W złamanych miecz w iał błyskawicą.
Przemogliby nasi, choć bój był rozpaczny —
Wtem wódz od armaty dał rozkaz dwuznaczny: [...]
Lecz śmierć zwyciężyła, niech dziś więc mogiła 
Ma łzy, a nie skargi wygnańca.
I zasnął głęboko — bo trud go osłabił [...]
O! czemuś, Emirze, nie oddał kindżała...

Ale nie tylko potwierdzenia zjawiska zanalizowanego już przez 
W oronczaka szukam  w tym  przykładzie. Chcę się odwołać do pewnej 
obserwacji, k tórą każdy m usi sam dla siebie wykonać: oto zacytujm y 
przykładowo dwie strofy (23, 24), w  których w ystępuje zarówno 
tak  rzadkie w tym  utw orze zakłócenie w rozkładzie regularności 
akcentów, jak  i zakłócenie w rozkładzie przedziałów m iędzyzestro- 
jowych, by stwierdzić, k tóre z dwóch zjawisk wywołuje zamącenie 
tak  regularnego przecież rytm u:

23. A kiedy z mgły srebrnej wybiło się słońce,
Ujrzeli Moskałów — straż przednią i Dońce.
Mur dział jak mur złota, a za nim piechota 
W bagnety porosła jak zboże.

24. I cicho... Wtem bomba śmierciami ciężarna 
Upadła w  szeregi zwichrzona i czarna.
A nasi w  tej chwili jeszcze się modlili,
Do nieba wołali: „O Boże!“

Otóż strofa 23 m a w  dwóch wersach (1, 3) zakłócenie w  regu
larności rozkładu przedziałów m iędzyzestroj owych, strofa zaś 24
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ma w wersie 3 raz jeden zakłócenie w regularności rozkładu akcen
tów. Moje wielokrotne doświadczenie czytelnicze każe mi twierdzić, 
że w klarownym  syłabotoniku zakłócenia w  rozkładzie przedziałów 
m iędzyzestrojowych nie czuje się w ogóle, natom iast zakłócenie 
w regularności rozkładu akcentów odczuwa się natychm iast jako 
ostre zamącenie rytm u. Jest to w moim poczuciu obserwacja po
wszechna, niezależna od indywidualnych in terpretacji i potwierdza
jąca — obok wymownych liczb — w sposób nie m niej istotny pry- 
m arność regularności akcentowej nad regularnością w rozkładzie 
przedziałów międzyzestroj owych w polskim sylabo tonizmie.

Zanim przejdę do dalszych zagadnień, chciałabym poszerzyć ba
zę m ateriałow ą dyskusji o jeszcze jeden krótki tekst poetycki, repre
zentujący inny układ akcentów niż dotąd przeze mnie analizowane. 
Tekstem tym  jest znany wiersz Mickiewicza Do B... Z. (Bohdana 
Zaleskiego), przysięgłego sylabotonisty, składający się z trzech strof 
czterowersowych, w których każdy wers nieparzysty jest ośmio
zgłoskowy, każdy parzysty zaś sześciozgłoskowy:

Słowiczku mój! a leć, a piej!
Na pożegnanie piej
Wylanym łzom, spełnionym snom,
Skończonej piosnce twej !

Słowiczku mój! twe pióra zzuj,
Sokole skrzydła weź,
I w  ostrzu szpon, zołoto-stron 
Dawidzki hymn tu nieś!

Bo wyszedł głos, i padł już los,
I tajne brzemię lat 
Wydało płód! i stał się cud!
I rozraduje świat;

Rozkład sylab akcentowanych i nieakcentowanych, wyznacza
nych na tej samej słownikowej zasadzie, przedstawia poniższa ta
bela:

Kolejność sylab 1 2 3 4 5 6 7 8  
akcentowane 0 10 0 10 0 1 2  0 6
nieakcentowane 12 2 12 2 12 0 6 0

Układ natom iast zestrojów przedstawiony inaczej, niż to uczynił 
Woronczak, wygląda tak:

4+ 2 +  2 
5 +  1
3 + 1 + 3 + 1  
3 +  2 +  1
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4 +  3 +  1 
3 +  2 +  1 
3 + 1 + 3 + 1  
3 +  1+2  
3 + 1 + 3 + 1  
3 +  2 +  1 
3 + 1 + 3 + 1
5 +  1

A zatem  dla dłuższych wersów czterokrotnie powtarza się układ: 
3 +  1 +  3 +  1, raz — układ: 4 +  2 +  2 i raz — układ: 4 +  3 + 1 ; dla kró t
szych wersów trzykrotnie pow tarza się układ: 3 +  2 +  1, dw ukrot
nie — układ 5 +  1, raz jeden — 3 +  1 +  2. Nie m a przecież porówna
nia między stopniem  regularności w jednej i w drugiej płaszczy
źnie. Ale znów nie o to czy nie tylko o m atem atyczną stronę dowo
du mi idzie. Idzie m i także o to, że norm alny czytelnik czytając 
ten  wiersz słyszy przecież wyraźnie w ew nętrzną miarowość każ
dego wersu. Natom iast „rachunek zestrojów“ wskazywałby przede 
wszystkim na pewne podobieństwo między poszczególnymi wersami, 
bardzo niewiele by zaś mówił o istnieniu owej wew nętrznej m iaro- 
wości w obrębie wersu.

Ale teraz, by przejść do innego, bardziej może zasadniczego 
punktu  dyskusji, chciałabym  stwierdzić, że owo słownikowe wyzna
czanie sylab akcentowanych nie zawsze jest słuszne. Na ogół jest 
ono daleko idącym uproszczeniem w stosunku do prozy i jeszcze 
większym uproszczeniem w stosunku do poezji. Chcę wskazać na 
dw ukrotnie w ystępujące w wierszu wyrażenie „słowiczku m ój“. 
Zaimek „m ój“ spotykany w  słowniku jest atonem. Przy norm alnym  
szyku wyrazów „mój słowiczku“ w  toku prozaicznym jego atonicz- 
ność na ogół nie budzi wątpliwości. W tymże toku, przy szyku prze
staw nym  „słowiczku m ój“ zakończone wykrzyknikiem  sprawia, 
iż atoniczność zaimka jest już tylko fakultatyw na. W kontekście 
akcentowanym  cytowanego utw oru w ydaje mi się, iż przy norm al
nym, właśnie nie uprzedzonym  czytaniu akcentujem y ów zaimek. 
Gdybyśmy to zjawisko uwzględnili, uzyskalibyśm y w czwartej 
sylabie absolutną regularność akcentową, jeśli zaś idzie o regu
larność układów  zestrojowych, byłaby ona o tyle większa, że dla 
dłuższych w'ersôw m ielibyśm y pięć wypadków o strukturze: 
3+ 1  + 3  +  1. I znów o zjawisku tym  mówię po to, by przejść do za
gadnienia, które jest najbardziej chyba istotne dla dyskutanta, 
a które dotyczy sform ułowań przeciw staw iających czynniki języ
kowe, prozodyjne czynnikom rytm icznym, wierszowym.
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Wiadomo, że teoria o możliwości przeciwstawienia czynników 
językowych, prozodyjnych czynnikom rytmicznym, wierszowym po
wstała z tendencji form alistycznych zarówno w praktyce poetyckiej, 
jak  i w teorii. Wiadomo, że była ona jedną z jaskraw ych ilu s tra 
c ji tezy o deform acyjnym  charakterze języka poetyckiego w sto
sunku do ogólnonarodowego języka literackiego. Wiadomo, że po
wstała na  jej tle charakterystyczna teoria transakcentacji ostać się 
nie może. Odrzucenie teorii nie oznacza jednak nigdy, że poszcze
gólne obserwacje, dokonane w  jej ramach, są fałszywe. O tych po
szczególnych obserwacjach, których słuszność pozostała w mocy, 
chcę tu  właśnie mówić.

Wszyscy bez w yjątku zdajemy sobie sprawę z istnienia z ja
wiska przerzutni. Każdy z nas, czytelników poezji, m iał takie prze
życie podobne do postawienia nogi na nieistniejący stopień, związa
ne z tym, że intonacja typu kadencyjnego, którą jesteśm y skłonni 
zrealizować w  spadku każdego wersu, zderza się z podyktowaną 
przez składnię wypowiedzenia intonacją, która nie pozwala zrea
lizować intonacji kadencyjnej w miejscu przez s truk tu rę  wersu 
wyznaczonym. Chyba, że się zrezygnuje z sensowności wypowiedze
nia. Zjawisko jest zupełnie niewątpliwe. Nie bylibyśmy go w  ogóle 
spostrzegli, gdyby nie było ono rezultatem  zderzenia się dwóch 
struk tu r intonacyjnych. Co wynika dla realizatora wiersza z faktu, 
że napotyka on przerzutnię? Na ogół zwycięża intonacja podykto
wana koniecznościami, najogólniej mówiąc, treściowymi. Inaczej 
może być tylko wtedy, gdy chcemy osiągnąć efekt humorystyczny, 
nb. dosyć częsty w  wolnym wierszu bajki. Pam iętajm y o tym, 
że kadencyjny charakter klauzuli w ystępuje bynajm niej nie tam  
tylko, gdzie w ystąpiłby także w  prozie. W ystępuje on często tam, 
gdzie w  prozie bynajm niej nie m usiałby wystąpić. W ystępuje tam, 
gdzie ten  typ intonacji z na tu ry  swojej nie jest w  prozie niemożli
wy. Je s t zatem  zjawiskiem prozodyjnym, językowym, które w  w ier
szu i na  skutek świadomości sylabicznej rozpiętości wiersza może 
się kształtować inaczej niż w prozie. Granice owego „inaczej“ 
nigdy nie zostały zbadane. W praktyce wersologicznej um iemy 
się z grubsza obchodzić ze zjawiskiem przerzutni. Ale fakt, że samo 
istnienie zjawiska uwarunkowane jest istnieniem  intonacji specy
ficznie wierszowej, zdaje się nie ulegać wątpliwości.

W ydaje mi się, że każdy z nas zna zjawiska akcentowe o takim  
sam ym  charakterze. Nie można przeczyć temu, że akcent gram atycz
ny, który pełni funkcję metryczną, jest o wiele silniejszy od akcen-
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tu  gram atycznego nie pełniącego tej funkcji. Znamy także w toku 
prozaicznym wypadki pow staw ania tzw. zestrojów rozpadowych 
i zestrojów ściągniętych. Jakiekolw iek są w arunki powstawania 
takich zjaw isk w  prozie czy w wierszu, nie może być dla tych zja
wisk obojętne położenie zestroju wobec kluczowych dla s truk tu ry  
w ersu punktów. Wiemy, że istnieje zjawisko fakultatyw nych ato- 
nów. W wierszu taki fakultatyw ny aton musi się w ielokrotnie wy
raźnie „opowiedzieć“ po jednej lub drugiej stronie, jeśli struk tu ra  
m etryczna, k tórą sobie szybko uświadomiamy, tego wymaga. Sło
wem, wiersz może jednoznacznie definiować fakultatyw ne czynniki 
prozodyjne. Zagadnieniem  m arginesowym  jest zagadnienie możliwo
ści transakcentacji. Jej komiczny lub pieśniowy charak ter styli
styczny sprawia, że można wprawdzie dopuścić jej istnienie tylko 
w nielicznych, stylistycznie um otywowanych wypadkach, ale nie 
można negować jej istnienia w ogóle.

Realizacja m etryczna określonej s tru k tu ry  m etrycznej jest 
z pewnością wypadkową licznych czynników językowych nie należą
cych do wzorca m etrycznego. Wiemy przecież, że można tak  ważny 
punkt wersu jak  średniówka uwypuklić lub zatuszować, bynajm niej 
nie przekreślając jej istnienia. W ystarczy poza średniówką umieścić 
silny przedział intonacyjny, by ją  dość znacznie osłabić; w ystarczy 
poprzeć ekspresyjnym  lub logicznym naciskiem  inne wyrazy, nie 
ten, k tóry  stoi w  średniówce, i oto m am y typową sytuację: śred
niówka jest, bo jest stały  przedział m iędzyzestrojowy, jak  chcą 
niektórzy, lub między wyrazowy, jak  proponowałaby pisząca te 
słowa; jest zatem  określona struk tu ra  m etryczna wersu, właśnie 
średniówkowa; ale dyktow ane przez in terpunkcję i analizę treściową 
tekstu walory fonetyczne zam azują jej wartość, sprow adzają jej 
wyczuwalność do minimum. Oczywiście, jakkolw iek byłaby stoso
wana taka średniówka, jest ona przecież zbudowana z walorów 
prozodyjnych, językowych. Nie może być zbudowana z niczego in
nego. Ale w  wersie, konkretnym , żywym w ersie mogą się ścierać 
ze sobą w alory językowe współbudujące struk tu rę  m etryczną wersu 
z waloram i zacierającym i klarowność tej struk tu ry . W ydaje mi się 
to zjawiskiem  dostrzeganym  przez wszystkich, zjawiskiem  bardzo 
bliskim jeszcze pierwszym  konstatacjom  empirycznym. I tak  długo, 
dopóki zjawisk tych nie podnosim y do godności ilustracji tezy o de- 
form acyjnym  charakterze języka poetyckiego, tak  długo, dopóki 
poruszamy się na terenie możliwie ostrożnej obserw acji rzeczywi
stości, nie m usim y obiektywnie popierać ani form alistycznych teorii
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poezji, ani idealistycznych teorii rzeczywistości. Rozumiem, z d ru
giej strony, niebezpieczeństwo poruszania się wśród zjawisk mało 
opracowanych przez prozodię, mało dotąd wym iernych i zh ierar
chizowanych w swojej sile, ale chyba nie m niejszym  niebezpie
czeństwem jest przeoczanie tych zjawisk, traktow anie wszystkich 
akcentów i wszystkich granic międzyzestroj owych al pari.

A tymczasem realizacja ry tm u nie wymaga oczywiście realizo
wania pauz ani między tak zwanym i stopami, ani między tak  zwa
nym i zestrojami. Realizuje się zwykle pauzy między zespołami 
większymi niż stopa lub zestrój.

W róćmy do zagadnień specyficznie sylabotonicznych. W ydaje mi 
się, że pozytywny kształt propozycji Budzyka jako teorii polskiego 
sylabotonizmu jest nie do przyjęcia. Dotychczas cytowane przy
kłady kazałyby odrzucić zestrójowość jako podstawę systemu. 
Skoro w  cytowanych dotąd przykładach układ akcentowy wysuwa 
się na p lan pierwszy, jako determ inujący charakter rytm u, nie widzę 
nic groźnego w  term inach: tok trocheiczny, jambiczny, amfibrachicz- 
ny itd., dopóki są to term iny czysto opisowe, nie mówiące o niczym 
innym, jak  tylko o pewnym, jednorodnym  układzie akcentowym. 
W płaszczyźnie czysto opisowej wolno też mówić o najprostszej jed 
nostce takiego toku, tradycyjnie nazywanej stopą. Ale w ydaje się, 
że takie czysto opisowe posługiwanie się tym i term inam i nikogo 
by nie zadowoliło. Mówię to w brew  opinii wyrażonej przez poprzed
nich dyskutantów. Idzie o to, czy typy poszczególnych toków i stóp 
są rzeczywiście słyszalne jako toki swoiste, które się odróżnia jedne 
od drugich, jednoznacżne. W intencji Budzyka w arunkiem  sły
szalności toku jest odpowiednie uporządkowanie granic międzyze
stroj owych, w  moim natom iast przekonaniu warunkiem  słyszalno
ści, a zatem  i jednoznaczności określonego toku jest cały zespół 
zjawisk, które chciałabym zanalizować na przykładzie.

Pam iętam y tok Czat. Może nie dość potocznie ma się w pa
mięci ten szczegół, że drukowane po raz pierwszy w M e l i t e l e  
m iały inny  kształt strof iczny, mianowicie, dziś drukowane jako 
dłuższe wersy 1 i 3, o  rym ie wewnętrznym, rozpadały się na dwa 
wersy siedmiozgłoskowe. Strofa zatem wyglądała tak: 7a 7a 10b 7c 
7c 10b. Nie um iałam  się dowiedzieć, kto i dlaczego zmienił układ 
stroficzny ballady. A szczegół jest nie bez znaczenia. Toku akcento
wego Czat już nie będę przypominała.

A oto dla przykładu dwie pierwsze zwrotki Mickiewiczowskiego 
Noclegu:
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Nasz Naczelnik nad Trockim jeziorem  
Po kowgańskiej potyczce nocuje.
Strzelcy leżą na kępie taborem:
Jeden rany swe mchem opatruje,

Drugi strzelbę przeczyszcza, nabija,
Kaptur z brzozy na zamek nasuwa;
Ten wpółsenny pod głowę płaszcz zwija.
I usnęli. Straż stoi, wódz czuwa.

Ich schem at akcentowo-zestrojowy wygląda tak:

ssSs/sSs/sSs
ssSs/sSs/sSs

Ss/Ss/sSs/sSs
Ss/Sss/S/ssSs
Ss/Ss/sSs/sSs
Ss/Ss/sSs/sSs
ssSs/sSs/sSs

ssSs/S/Ss/S/Ss

W yrysowany schem at akcentowy pod względem rozkładu akcen
tów  m etrycznych jest absolutnie zgodny z rozkładem akcentów me
trycznych w dziesięciozgłoskowych wersach Czat. A i s truk tu ra  ze
strojow a jest bardzo podobna. Gdyby ktoś chciał się posłużyć nazwą 
toku na podstawie samego w ykresu akcentów, bez w glądu w  inne, 
niem etryczne cechy wiersza, nie uw ydatnione na wykresie, m u
siałby powiedzieć, że m a do czynienia z rozkładem  akcentów cha
rak terystycznym  dla toku anapestycznego. O ile jednak w stosunku 
do Czat tego rodzaju kw alifikacja w ydaje się słuszna nie tylko 
w  sensie formalno-opisowym, lecz jako określenie rzeczywiście 
słyszalnego rytm u, o tyle w wypadku Noclegu — sądzę — rzecz się 
m a inaczej. W utw orze tym  w ystępuje ogromnie często charaktery
styczne zjawisko, mianowicie po czwartej sylabie w w ielu w ypad
kach m am y wyznaczoną przez interpunkcję najsilniejszą z możli
wych pauzę intonacyjną. Je j sygnałam i interpunkcyjnym i są znaki 
takie jak: kropka, wielokropek, w ykrzyknik, znak zapytania, m yśl
nik. W ypadków takich w  wierszu złożonym z 64 wersów znajdzie
m y 16. Tak ostre intonacyjne podkreślenie średniówki sprawia, 
że każdy z członów w ersu uzyskuje swoją samodzielność, a wtedy 
realny  ry tm  pierwszego członu ma cechy trocheiczne, drugiego — 
amfibrachiczne.

Średniówka o charakterze cezury zamazuje charakter toku 
stopowego. Silne pauzy intonacyjne przecinające stopę zam azują lub 
wręcz rozbijają charakter toku stopowego. Tok diarezowany jest
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oczywiście bardziej wyrazisty od toku cezurowego, Jeżeli poza- 
m etryczne elem enty prozodyjne nie podtrzym ują toku w ynikają
cego z rozkładu akcentów, jeżeli toku tego nie podtrzym uje tak 
ważny elem ent m etryczny jak  średniówka, tok wyznaczony przêz 
rozkład akcentowy zaciera się tak bardzo, że przestaje być dla 
czytelnika odczuwalny.

Niewątpliwie w tym  procesie zacierania toku wynikającego z ak
centów — zacierania go przez inne elem enty struk tu ry  wersu 
i s truk tu ry  prozodyjnej wypowiedzi — powstają form y pośrednie, 
niejasne, nieklarowne, dwuznaczne. Gdzież jednak w żywej rze
czywistości tych zjawisk nie ma?!

Nie sądzę też, by we wszystkich wierszach reprezentujących 
polski sylabotonizm hierarchia czynników strukturalnych m usiała 
być ta sama. Prawdopodobnie — mówię to na zasadzie jedynie po
bieżnej obserwacji — w twórczości choćby Konopnickiej, a naw et 
Asnyka znajdzie się sporo wierszy, których struk tu ra  jest akcen- 
/towo-zestrojowa. Być może, hipoteza Budzyka, stając się bodźcem 
do nowego i dokładniejszego przebadania wierszy sylabotonicznych, 
wykaże, że istnieje ich kilka typów. W ydaje się jednak, że form ułą 
hajogólniejszą pozostanie formuła- akcentowa.

Co z kry tyki tradycyjnej teorii sylabotonizmu przeprowadzonej 
przez Budzyka w ydaje mi się słuszne? Niewątpliwie słuszny jest 
atak na tzw. prawo zastępstwa stóp. W żadnym  ze znaczeń tego sło
wa nie można tu  mówić o praw ie. W ydaje mi się też, że form uła ta 
jest raczej wyrazem  tęsknoty tych, którzy jej używają, do możliwie 
daleko posuniętej racjonalizacji rzeczywistości niż intencją ścisłego 
zastosowania term inu „praw o“. Jakkolw iek sprawa ta  się przedsta
wia, na term in ten nie ma m iejsca w teorii sylabotonizmu. Bardzo 
możliwe jednak, że słuszna jest obserwacja empiryczna, iż zasada 
stabilizacji wszystkich lub niektórych akcentów najczęściej nie 
obejm uje akcentu pierwszego. Ostrożności wymaga niew ątpliw ie 
stosowanie pojęcia kataleksji. O zjawisku tym  można mówić tylko 
w klauzuli wersu lub w niektórych wypadkach w średniówce. Nie 
można o niej mówić w innych punktach wersu bez obawy dopro
wadzenia do zupełnej dowolności in terpretacji toku.

Zupełnie zbyteczne dla analizy polskiego wiersza, naw et w  sen
sie opisowym, wydaje mi się pojęcie anakruzy. W praktyce też nie 
jest ono na  ogół stosowane. Ostrożność nakazyw ałaby też odrzuce
nie pojęcia logaedu. Na jego miejsce należałoby się posłużyć opisem 
niejednolitego toku akcentowego.
P a m ię tn ik  L iterack i, 1955, z. 4. 12
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Wypowiedź m oją sform ułow ałam  w intencji wywołania dalszej 
dyskusji — w myśl zasady sform ułowanej niegdyś tak  pięknie 
przez Tadeusza Kotarbińskiego, że praw da nie da się wy milczeć, 
ale może się da wydyskutować. Wy dyskutow anie praw dy jest tu  
w dużym  stopniu zależne od tego, czy się wprowadzi do dyskusji 
dostateczną ilość m ateriału , k tóry  się będzie analizowało bez uprze
dzeń, nie zmierzając zbyt szybko do najbardziej zasadniczych 
uogólnień.


