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TERESA DOBRZYŃSKA, ZDZISŁAWA KOPCZYŃSKA

POLSKI W IERSZ TONICZNY
W POSZUKIWANIU FORMUŁY SYSTEMU *

W studiach poświęconych w ersyfikacji polskiej wiersz toniczny nie 
zyskał dotychczas bardziej wyczerpującego opracowania, choć nie brak 
jest obserwacji i prób teoretycznego uogólnienia odnoszących się do tego 
wiersza 1. System  toniczny był powszechnie określany jako trzeci w  hi
storycznej kolejności system  num eryczny — po sylabizmie i sylabotoniz- 
mie. K onstatacje dotyczące num eryczności w ersyfikacji fonicznej byw a
ły  jednak czasem w pewnej mierze osłabiane uwagami o względnej jedy
nie numeryczności tego system u (w Próbie teorii wiersza polskiego 
M. Dłuskiej) bądź o dość często w ystępującym  w tym  system ie rozchw ia
n iu  metryczności (M. R. M ayenowa mówi o tonizmie jako o system ie 
„najłatw iej rozregulow ującym  s ię " 2). Jako elem enty determ iniijące 
ekwiwalencję budowy szeregów wierszowych wymieniano: akcent, zestrój 
akcentowy, zestrój in tonacyjny  (ten ostatni określany też bywał — miało 
to zwykle intencje w yjaśniające — jako zestrój skupieniowy, zestrój zda
niowy, a także fraza). K onstytutyw na zatem  dla budowy wiersza fonicz
nego m iałaby być tożsamość jego jednostek rytm icznych (wersów), k tó
ra daje się ująć w rachunek akcentów  (zestrójowo-wyrazowych) łub/i ra 
chunek akcentów scalających większe odcinki wypowiedzi, akcentów, 
najogólniej powiedzmy, frazowych. Czy też trochę inaczej rzecz u jm u
jąc — w rachunek zestrojów  akcentow ych prym arnych lub/i w rachunek 
zestrojów intonacyjnych (czyli frazowych).

Na ogół nie stosowano całkiem  wyraźnego rozgraniczenia obu tych 
„rachunków ", choć nie są one czymś tożsamym, mimo że zachodzą na 
siebie. Dla lepszego w tym  punkcie porozum ienia dodajm y, iż rachunek

* Problematyka tego artykułu została przedstawiona na zebraniu naukowym  
Instytutu Badań Literackich PAN w  styczniu 1976 roku oraz na zebraniach Pra
cowni Poetyki Teoretycznej i Języka Literackiego — w terminach późniejszych 
(w pierwszym półroczu 1976).

1 Naszym zdaniem należy tu głównie wymienić prace M. D ł u s k i e j  (Studia  
z historii i teorii wersyfikacji polskiej.  T. 2. Kraków 1950; Próba teorii wiersza  
polskiego. Warszawa 1962) oraz M. R. M a y e n o w e j  (Poetyka teoretyczna. Za
gadnienia języka.  Wrocław 1974).

2 M a y e n o w  a, op. cit., s. 407.



zestrojów akcentowych (różnego rodzaju) im plikuje uznanie w ew nętrznej 
podzielności w ersu za czynnik konsty tu tyw ny dla m etru , podczas gdy 
sam rachunek akcentowy konieczności takiej nie narzuca,

W istniejących ujęciach tonizmu pisano też o tym, że kształt owych 
dłuższych zestrojów —- jednostek toku wierszowego — jest okazjonalny, 
zależy od określonego miejsca w wypowiedzi poetyckiej, od wyborów 
czytelniczych etc., że ma często charak ter deklam atoryczny, że trudno po
kusić się w takich w ypadkach o jakieś wyraźniejsze wyprecyzow anie 
zasad budowy, pozwalających trafnie przewidywać w ystąpienie i układ 
zestrojów tego rodzaju.

Tak więc dla system u tonicznego przyjm owano za jednostkę — kon
stan tę wierszową — rzeczy dość różne, w rozm aitych w arian tach  zdające 
spraw ę zarówno z fak tu  istotnej roli akcentu, jak i jego właściwości 
scalających i delim itacyjnych. Gdy z tego punktu  widzenia, tj. z punk tu  
widzenia konstant budowy szeregu wierszowego, zestawi się tonizm z sy- 
labizmem i sylabotonizmem, uderza w badaniach w ersyfikacyjnych róż
ność i przy tym  wym ienność jednostek konstytuujących wiersz toniczny 
wobec wyraźnie określanych konstant w ersyfikacji sylabicznej i sylabo- 
tonicznej. W pierwszym  wypadku w ystarcza rachunek sylab, w d ru 
gim — rachunek sylab wraz ze stałym  miejscem w tym  rachunku sylaby 
akcentowanej (lub jej zakazem).

Taki stan  rzeczy nasuwa potrzebę ponownego rozpatrzenia proble
m atyki wiersza tonicznego, w pierwszej kolejności — w aspekcie n a jb a r
dziej podstawowym  i ogólnym, tj. w aspekcie konstant i związanego z tym  
zagadnienia numeryczności w ersyfikacji fonicznej. Spraw y te spróbuje
m y tu  rozważyć, ograniczając — dla jasności obrazu — nasze spostrzeże
nia w przedmiocie konstant do kwestii w ew nętrznego kształtow ania w er
sów i ciągów wersowych, a więc zostawiając tymczasem  na boku zagad
nienie sygnałów delim itacji wierszowej, związanych ze sposobami skład
niowego i intonacyjnego kształtow ania klauzul wierszowych.

Posłużym y się m ateriałem  pochodzącym z analiz w iersza 3-akeento- 
wego. M ateriał ten został przez nas do chwili obecnej najlepiej zbadany. 
Jak  sądzimy, jest on dostatecznie reprezentatyw ny, w ystarczający do 
omawiania zagadnień ogólnych, na które wskazałyśmy, jako najszerzej 
w polskiej poezji realizowany form at toniczny.

Opieram y się na analizach budowy językowej ponad 3500 wersów, 
z czego 1500 to m ateriał 3-akcentowca Kasprowiczowskiego z Ksiągi ubo
gich i Mojego świata, 2100 — m ateriał nowszych realizacji tonizmu; ten 
nowszy m ateriał obejm uje u tw ory lub dłuższe fragm enty  utworów S taf
fa, Słonimskiego, Tuwima, Brzostowskiej, Gałczyńskiego, Broniewskiego, 
W ierzyńskiego, Iłłakow iczów ny3.

W w ykształcaniu się polskiego 3-akcentowca tonicznego szczególną rolę

3 Badania objęły materiał wpisany na 50-wersowe tablice analityczne, przy 
czym proporcje próbek wierszy poszczególnych autorów uzależnione były od w y-



odegrała — jak wiadomo — Kasprowiczowska Księga ubogich, uznawana 
za m anifest tonizmu. Zbiór ten  oraz inne toniki Kasprowicza (wcześniejszy 
poemat Maria Egipcjanka oraz późniejsza księga Mój świat) poddane zo
stały wnikliw ej analizie rytm icznej w najobszerniejszym  z dotychczaso
wych opracowań tonizm u — rozdziale Studiów z historii i teorii w ersy fi
kacji polskiej Marii Dłuskiej. Wiersz Kasprowiczowski uzyskał tam  okreś
lenie toniku „ograniczonego” ze względu na ograniczenie ram  sylabicznej 
zmienności wersów i odległości międzyakcentowych. Analizę wiersza fo
nicznego rozpocząć chcemy od tej — jeśli naw et ograniczonej, to n ie
w ątpliw ie tonicznej — form y, żywiąc jednocześnie przekonanie, iż przy
j ę t a  m etoda badania i opisu pozwoli wskazać na pewne właściwości tego 
wiersza, których nie chw ytał opis, jaki przeprowadziła Dłuska. Analiza 
wiersza Kasprowicza skonfrontow ana zostanie z w ynikam i sond później
szych realizacji 3-akcentowca fonicznego w celu prześledzenia podobieństw 
i różnic tonizmu tzw. właściwego i tonizmu „ograniczonego” 4, a także 
dla w ykrycia tych cech językowych, które im plikowane są poprzez samo 
przyjęcie m etru  3-akcentowego.

Przy  opisie toku rytm icznego wierszy tonicznych chodzić nam  będzie 
o analizę językowej budowy wypowiedzi, notującej miejsca sylab akcen
towanych i nieakcentowanych, niezależne od nacisku m etru, wyznacza
jącej miejsca przedziałów m iędzyzestrojowych, dającej więc dokładny 
obraz wykorzystanego w tych utw orach słownika rytmicznego języka 
z punktu  widzenia podstawowych jednostek tego języka — zestrojów 
akcentow ych5. Analizując budowę językową wierszy kierowałyśm y się 
ustaleniam i, które zostały przyjęte dla prac nad słowiańską m etryką po
równawczą 6. Oto najbardziej dla nas w tej chwili istotne ustalenia w tym  
zakresie:

Za osobny zestrój akcentow y uważa się: 1) każdy wyraz 1-sylabowy; 
2) każdy 1-sylabowy pełnoznaczny; 3) wyraz pełnoznaczny z enklity- 
ką(ami) l-sylabową(ym i) lub/i z proklityką(am i) l-sylabową(ym i); 4) se
kwencję 1-sylabowych wyrazów niepełnoznacznych. W oparciu o te k ry 
teria  przeprowadzono — w ram ach prac nad porównawczą m etryką sło
w iańską — analizę wiersza i prozy. P rzy  badaniu wiersza chodziło o uchy
lenie (w pierwszych, podstawowych obserwacjach) nacisku tzw. im pulsu 
rytm icznego, aby porów nując m ateriał wierszowy z prozą można było

stępowania toników 3-akcentowych w  ich twórczości. Proporcje te przedstawiają 
się następująco: Staff — 1 tablica, Słonimski — 3, Tuwim — 7, Brzostowska — 11, 
Gałczyński — 5, Broniewski — 6, Wierzyński — 4, Iłłakowiczówna — 5.

4 Takie odróżnienia wprowadziła M. Dłuska, uważając późniejsze od Kaspro- 
wiczowskich realizacje 3-akcentowca za toniki właściwe.

* W artykule tym pominiemy analizę słownika rytmicznego wersyfikacji to
nicznej w  aspekcie wyrazów. Dla interesującego nas tematu jest to mniej ważne.

6 Zob. Z. K o p c z y ń s k a ,  L. P s z c z o ł o w s k a ,  Słownik rytmiczny prozy 
polskiej i wiersza polskiego. W zbiorze: Semiotyka i struktura tekstu. Wrocław 
1973, s. 221—222.



dysponować danym i stosunkowo „czystym i”, uwolnionymi spod w pływu 
„naddatku recytacyjnego” — subiektyw nych m odulacji czy m odyfikacji 
płaszczyzny prozodycznej tekstu.

Toniczny wiersz Kasprowicza (m ateriał z dwu w ym ienionych wyżej 
zbiorów) budowany jest z rozm iarów 7-, 8- i 9-sylabowych. Absolutną 
przewagę wykazuje 8-sylabowiec: 1000 wersów, co stanow i 66,7°/o m a
teriału; ten  też rozm iar m a najw iększy wpływ  na kształtow anie toku 
rytm icznego wiersza. 9-sylabowiec w ystąpił w 293 wersach, czyli w 19,5% 
wszystkich wersów, a 7-sylabowiec — w 207 wersach, tzn. w 13,8% 
przebadanego m ateriału. Rozmiary te, przem ieszane nieregularnie, służą 
do budowy strof głównie 4-wersowych o prostej struk tu rze; zaznacza 
się jedynie słaba tendencja do kończenia strofy  w ersem  7-zgłoskowym.

Poddany badaniu m ateriał obejm uje 30 próbek 50-wersowych. Roz
kład trzech w y ż e j. wym ienionych rozm iarów sylabicznych w tych  pró
bach jest nierównom ierny. Najbardziej stabilny okazuje się 8-sylabowiec, 
w ystępujący najczęściej w około 65% wersów każdej próbki, w ykazujący 
w ahania od 54% do 82% nasycenia w poszczególnych wypadkach. Udział
7-sylabowca waha się od 2%  do 36%, a 9-sylabowca — od 4%  do 40%. 
Widać więc, że te „drugorzędne” rozm iary Kasprowiczowskie charak tery 
zują się też o wiele m niejszą stabilnością pod względem ich udziału w to
ku wiersza.

C harakterystyka rytm iczna wiersza Kasprowiczowskich toników, prze
prowadzona pod kątem  udziału podstawowych jednostek słownika ry t
micznego, jakim i są zestroje akcentowe, pozwala zdać spraw ę z cech bu
dowy tego wiersza na tle innych polskich form atów wierszowych. Ba
dania przeprowadzone dotychczas w ram ach prac nad słowiańską m etryką 
porównawczą 7 określiły sposób w ykorzystania słownika rytm icznego przez 
poezję drugiej połowy w. XIX: w 8-zgłoskowcu trocheicznym, 8-zgłos- 
kowcu 3-akcentowym, 11-zgłoskowcu (5 +  6) oraz 13-zgłoskoWcu (7 +  6), 
w konfrontacji z prozą literacką tegoż czasu, analizowaną w dwojaki spo
sób: in continuo  oraz w odcinkach odpowiadających rozpiętością i cechami 
struk tu ra lnym i wym ienionym  form atom  wierszowym. W tym  kontekście 
wiersz Kasprowiczowski przedstaw ia się jako organizacja odmienna od 
pozostałych opracowanych form atów. Zgodnie z oczekiwaniami słownik 
rytm iczny tego wiersza jest najbliższy struk tu rze  słownika 8-zgłoskowca 
3-akcentowego. Udział zestrojów 2-sylabowych jest tu  tak i sam jak  
w 8-zgłoskowcu 3-akcentowym; w wierszu Kasprowiczowskim panuje 
również tendencja do częstego używania zestrojów 3-sylabowych, analo
gicznie jak  w 8-zgłoskowcu 3-akcentowym, jednakże, chociaż udział tych

7 Zob. część dotyczącą wiersza polskiego w: M. C e r v e n k a ,  Z. K o p c z y ń 
s k a ,  L. P s z c z o ł o w s k a ,  K.  S g a l l o v â ,  A.  S ł a w o  w, Słowiańska  m e
tryka porównawcza. Słownik rytmiczny. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 2 
s. 228—231.



zestrojów  jest u Kasprowicza znaczny (około 50%; są one najliczniejsze) 
i choć jest on wyraźnie wyższy niż w innych opracowanych polskich for
m atach wierszowych i w prozie, pozostaje on mimo to niższy od udziału 
zestrojów 3-sylabowych w 8-zgłoskowcu 3-akcentowym. Różnice w sto
sunku do 8-zgłoskowca 3-akcentowego ujaw niają się także w zakresie 
zestrojów 1- i 5-sylabowych: w wierszu Kasprowicza ich udział jest 
znacznie wyższy.

Aby lepiej zdać sobie spraw ę z podobieństw i różnic obu wersyfikacji, 
a także by dokładniej opisać i scharakteryzow ać 3-akcentowiec K aspro
wicza, należy rozpatrzyć budowę zestrojową poszczególnych rozm iarów 
biorących udział w kształtow aniu toku wiersza Kasprowiczowskiego.

Zacznijmy od rozm iaru 8-sylabowego, najliczniej reprezentow ane
go. Zestawienie tego rozm iaru wiersza Kasprowicza z 8-zgłoskowcem 
3-akcentowym  ujaw nia istnienie tych sam ych różnic, o których m ówiłyś
m y charakteryzując wiersz ten ogólnie. Zwłaszcza wyraźnie rysu je  się 
różnica w nasyceniu zestrojam i 3-sylabowymi (48,4% takich zestrojów 
u Kasprowicza wobec 56,3% w  8-zgłoskowcu 3-akcentowym). W pewnej 
mierze bardziej w yraźna staje się różnica między obu porównywanym i 
struk tu ram i z punktu  widzenia w ykorzystania zestrojów 1-sylabowych. 
W 8-sylabowym  rozm iarze 3-akcentowca Kasprowiczowskiego pojaw iają 
się one zdecydowanie częściej niż w 8-zgłoskowcu 3-akcentowym  (7,8% 
wobec 5%), choć w obu w ypadkach zestroje 1-sylabowe nie m ają — 
zgodnie z uw arunkow aniem  językowym  polszczyzny — wysokiego udziału.

W ystępowanie 7-sylabowych wersów w tonikach Kasprowicza, jak 
można oczekiwać, nie sprzyja podwyższeniu liczby zestrojów 3-sylabo
wych. Zgodnie z możliwościami budowy zestrojowej odcinka tego roz
m iaru zdecydowaną przewagę m ają tu  zestroje 2-sylabowe; w ystępowanie 
zestrojów 3-sylabowych w 7-sylabowym wierszu 3-akcentowym  K aspro
wicza jest jednak niższe niż w 7-zgłoskowym członie średniówkowym  
13-zgłoskowca, niższe też niż w 7-sylabowym odcinku prozaicznym (ko- 
krzystam y tu  z m ateriałów  opracow anych na potrzeby m etryki słow iań
skiej). Do spraw y tej różnicy powrócimy jeszcze. 7-sylabowe w ersy K as- 
prowiczowskie cechuje natom iast znacznie wyższa frekw encja zestrojów 
5-sylabowych; tak  stosunkowo wysoki procent tych zestrojów (8,5) nie 
w ystępuje w żadnym  z analizow anych u nas dotąd typów wiersza. Spraw ę 
tę będziemy omawiać również w dalszym  ciągu rozważań.

Zdecydowanie wysokie nasycenie zestrojam i 3-sylabowymi charak
terystyczne jest dla 9-sylabowych wersów 3-akcentowca Kasprowiczow
skiego. Częstość w ystępow ania tego rodzaju zestrojów jest tu  najw iększa 
w zestawieniu ze w szystkim i typam i wiersza, analizowanymi pod wzglę
dem  s tru k tu ry  zestrojow ej. W ysoka frekw encja zestrojów 3-sylabowych 
w 9-sylabowych w ersach Kasprowicza wiąże się z bardzo w yraźnym  ob
niżeniem  częstości w ystępow ania zestrojów 2-sylabowych; z tego punktu  
widzenia 9-sylabowiec ten  jest s tru k tu rą  w yjątkow ą w porów naniu z in-



nym i typam i wiersza zbadanym i w ram ach prac nad m etryką słowiańską.
Przedstawione właściwości słownika rytm icznego wiersza 3-akcento~ 

wego Kasprowiczowskiego znajdują oczywiste odbicie w budowie zestrojo
wej wersów badanych utworów. Spośród w ielu aspektów, k tó re  można 
na podstawie przeprowadzonych przez nas analiz scharakteryzow ać, zwró
cimy uwagę na aspekt najw ażniejszy dla naszego tem atu. Idzie nam
0 budowę zestrojową wersów z punktu  widzenia liczby zestrojów  w ypeł
niających każdy poszczególny wers.

W sumarycznie traktow anym  wierszu Kasprowicza stricte 3-zestro- 
jowych wersów jest 72,3%. Pozostałe w ersy to: 2-zestrojowe, stanowiące 
15% ogółu wersów, oraz 4-zestrojowe, stanowiące 12,7%. A zatem  do 
pełnej 3-akcentowości, którą m iałby reprezentow ać wiersz Kasprowiczow- 
ski, b rak  bez mała 28% wersów. Przypom nieć tu  należy, że w  nasze ob
liczenia weszły zestroje prym arne, wyodrębniane według podanych po
przednio zasad.

Najwyższa frekw encja postaci 3-zestrojowych cechuje 9-sylabowe w er
sy toników Kasprowicza (około 80% wersów tego rozm iaru). Budowa
3-zestrojowa znacznie m niej często w ystępuje przy rozm iarze 8-sylabo- 
wym  (tylko 71,3%); najm niej liczne są 3-zestrojowe m odulacje wersów
7-sylabowych (66,4%). I w tym  więc aspekcie, ze względów oczywistych, 
ogólna charakterystyka wiersza tonicznego Kasprowicza pokryw a się 
z tym  stanem  rzeczy, jaki reprezentu je wchodzący w jego skład roz
m iar 8-sylabowy. Przy tej okazji w arto  odnotować, że liczba wersów
8-sylabowych o modulacji 3-zestrojowej jest w tonikach Kasprowicza 
w yraźnie niższa niż w sylabicznym  wierszu 8-zgłoskowym 3-akcentowym. 
Natom iast liczba m odulacji 3-zestroj owych 7-sylabowca jest u K aspro
wicza o wiele wyższa niż w 7-zgłoskowym członie 13-zgłoskowca (66,4% 
wobec 58%), a także znacznie wyższa niż w 7-sylabowym odcinku pro
zaicznym (53,8% odcinków ma budowę 3-zestroj ową). Zatem  widoczny 
jest w w ypadku 7-sylabowych wersów Kasprowicza w pływ  3-zestrojo- 
wego kontekstu rytm icznego formowanego przez w ersy 8- i 9-sylabowe. 
Nacisk tego kontekstu z punktu  widzenia słownika rytm icznego przeja
wia się właśnie w preferow aniu zestrojów 2-sylabowych jako budulca 
w ersu 7-sylabowego, które w tym  rozmiarze sylabicznym  um ożliw iają 
w ystąpienie postaci 3-zestroj owych.

M odulacje 2-zestrojowe najliczniej pojaw iają się w rozm iarze 7-syla
bowym (niewiele ponad 30%  wersów tego rozmiaru); w m niejszym  na
sileniu w ystępują również wśród wersów 8-sylabowych (16% wersów) 

'  i w yjątkow o — w 9-sylabowcach (dwukrotnie). P rzy  czym zwraca uwagę 
fakt, iż w wersach 7-sylabowych 2-zestroj owych 2/3 tych wersów rea li
zowane jest poprzez połączenie zestrojów 5-sylabowego z 2-sylabowym.

W m odulacjach 2-zestrojowych wiersza Kasprowicza — zarówno 7- jak
1 8-sylabowych — z reguły (w yjątki bardzo nieliczne) odległość m iędzy 
akcentam i zestrojów prym arnych wynosi 3 sylaby.



M odulacje 4-zestrojowe częściej pojaw iają się w dwóch dłuższych roz
m iarach wiersza Kasprowiczowskiego: 8- i 9-sylabowych (12,7% i 18,8%). 
Towarzyszy tem u następująca regularność: w wersach tych, poza parom a 
w yjątkam i, akcenty prym arne dwóch zestrojów znajdują się w bezpo
średnim  sąsiedztwie.

Ponieważ in teresu je nas tu  przede wszystkim  spraw a m etryczności 
wiersza Kasprowiczowskiego oraz jednostki konstytuującej tę m etrycz- 
ność, m usim y zwrócić szczególniejszą uwagę na te w ersy 2- i 4-zestro
jowe, które niew ątpliw ie naruszają 3-zestrojowy m etr, przypisyw any tej 
wersyfikacji.

W ersy 2-zestrojowe (nimi zajm owała się nieco szczegółowiej Dłuska 
w Studiach [...]) są np. takie (z Księgi ubogich):

Nie ubezwładnił mi / kroków  
Przypadek / błogosławiony, [30]

lub:
Siądźcie tu, / pod tą złotawą,
Lśnistą / koroną /jaworu —
[ ]
Lub pod tym smrekiem, / pod brzozą,
Pod baldachimem / boru. [5]

A oto przykłady wersów 4-zestroj owych.
9-sylabowce:

Lecz każ mu / otwarte / mieć / uszy [41]

Godzina /  dziś / strasznie /  jest smutna! [47]

8-sylabowce:
I oto / znów / jestem / z wami [1]

Jubilat / ciężkich / lat /  życia [14]

Owe naruszające zasadę 3-zestrojowości w ersy m ogłyby być (i by
wały) traktow ane jako przypadki poddające się m etrycznem u 3-zestrojo- 
wem u wyrównaniu. Posługiwano się przy tych okazjach takim i kategoria
mi, jak  tzw. zestrój akcentow y ściągnięty i tzw. zestrój akcentowy roz
padowy. Ta druga kategoria pociągała ze sobą konieczność w prowadzania 
granicy m iędzyzestrojowej w ew nątrz prym arnego zestroju akcentowego 
lub wręcz w ew nątrz w yrazu. Nie są to zjawiska proste i łatw e do ujęcia. 
Trudność stanowić tu  może przede wszystkim  kw estia m iejsca granic 
m iędzyzestrojowych. Tak np. w w ersach już cytowanych:

Nie ubezwładnił mi kroków 
Przypadek błogosławiony,

Siądźcie tu, pod tą złotawą

— granice takie mogą przypadać w ew nątrz wyrazów lub między w yra
zami; a więc:



Nie / ubezwładnił mi j  kroków
Przypadek / błogo/sławiony.

Siądźcie tu / pod tą / złotawą

lub może inaczej:
Siądźcie tu / pod / tą złotawą

Sprawa może wydawać się bardziej oczywista, gdy granica podziału 
pokryw a się, jak  w przytoczonym  wyżej przykładzie („Przypadek błogo
sław iony”), z podziałem słowotwórczym. Jak  natom iast wyobrazić ją so
bie i ustalić w słowach takich, dla których nie znajdzie się argum entacji 
słowotwórczej? Np.:

Modrzewiowego kościoła;

Oszołomiony jej wonią.

Tak więc wprowadzenie podziałów m iędzyzestrojowych w wersach
2-zestrojowych może okazać się problem em  trudnym  lub wręcz nieroz
wiązywalnym .

Sprawa wersów 4-zestrojowych nie zawsze jest o wiele prostsza. Jak  
już wspomniałyśmy, w ystępują tu  z reguły 2 akcenty w bezpośrednim 
sąsiedztwie. Będzie to zwykle sąsiedztwo akcentu padającego na wyraz
1-sylabowy pełnoznaczny z akcentem  w yrazu 2-sylabowego. W takiej sy
tuacji językowa norm a realizacyjna przejaw ia się w ściszeniu pierwszego 
z tych dw u akcentów. W eźmy podany już wyżej przykład:

Lecz każ mu otwarte mieć uszy

Możemy zasadnie spodziewać się tu, iż wyraz „m ieć” wyciszy swój 
akcent przed akcentem  w yrazu „uszy”. Nie znaczy to jednak i nie musi 
znaczyć, że właśnie z tym  w yrazem  utw orzy wspólny zestrój akcento
wy. Podobnie w innym  wersie 4-zestrojowym :

Godzina dziś strasznie jest smutna.

Można zastanawiać się tu, czy zestrój „ściągnięty” obejm uje w yrazy 
„dziś strasznie” tworzące zbitkę akcentową, czy też raczej względy se
m antyczne sugerować będą w tym  wersie podział odmienny:

Godzina dziś / strasznie / jest smutna.

Na szczęście takie wypadki w wierszu Kasprowicza nie są liczne.
Jeśliby naw et — dla pewnego uproszczenia rzeczy — uchylić w as

pekcie m etru  sprawę dokładnie ustalonego miejsca podziału m iędzyzestro- 
jowego, zostawiając to indyw idualnej in terpretacji, jednak nadal będzie 
istn iała trudność w przyjęciu w ew nętrznej podzielności (trójdzielności) 
w ersów jako czynnika m etrotwórczego. Na tle prozodii języka polskiego 
o wiele łatw iej byłoby zaakceptować zjaw iska ściągnięć zestrojow ych 
jako zjawiska norm alne i stosunkowo często pojaw iające się w mówieniu 
przy  frazow aniu wypowiedzi. Natom iast kategoria zestroju rozpadowego



ma zdecydowanie inny w alor językowy; z reguły  wiąże się z sytuacjam i 
wyraźnie nacechowanym i: przysługuje jej walor szczególnej ekspresy w - 
ności. W odniesieniu do m ateriału  przez nas analizowanego należałoby 
zatem  przyjąć, iż 15% określonych w ersów ,w  tonikach Kasprowiczow- 
skich to w ersy  w yodrębniające się swoim w yrazistym  nacechowaniem. 
Jest to rzecz, której nie da się dowieść, jeśli uwzględnić inne płasz
czyzny wypowiedzi poetyckiej Kasprowicza.

W szystko to prowadzi do wniosku, iż rachunek zestrojów akcento
wych trudno uznać za zasadę m etryczną toników Kasprowiczowskich. 
W skazane wyżej trudności nie zaistnieją, gdy przyjm ie się, że elem entem  
konstytuującym  m etr tego wiersza jest akcent. Poza parom a przypadkam i 
wszystkie w ersy  pierw otnie nie 3-akcentowe dadzą się sprowadzić do 
tejże postaci po dokonaniu zabiegów łatw ych z pewnością do zaakcepto
wania. M aria D łuska pisała o uruchom ieniu akcentów pobocznych w w er
sach 2-akcentow ych toników Kasprowicza; ich „doakcentowanie” na po
czątku lub w środku w ersu jest całkowicie możliwe ze względu na fak t 
w ystępowania w tych m iejscach przynajm niej 3-sylabowych sekwencji 
sylab nieakcentow anych, przy czym podział na w yrazy nie koliduje z ta 
kim  dopełnieniem  akcentowym : najczęściej będą to pozycje, na które 
może padać w polszczyźnie akcent poboczny w yrazu 4- lub 5-sylabowego.

W spomniałyśmy już o tym , że najw ięcej wersów „niedoakcentowa- 
nych” ma rozm iar 7-sylabowy i że w takich przypadkach szczególnie 
często w ystępuje połączenie zestro ju  2- i 5-sylabowego. Fakt ten  w ydaje 
się podpowiadać możliwość, a naw et więcej niż możliwość, „doakcento- 
w ania” fragm entu  wypowiedzi, k tóra jest budowana przy użyciu zestroju 
5-sylabowego zakończonego paroksytonicznie, a więc fragm entu  z 3- lub
4-sylabową sekw encją sylab nieakcentow anych.

Pojaw ianie się akcentu pobocznego w nagłosie wyrazów lub zestrojów 
dłuższych jest zjaw iskiem  natu ralnym  dla prozodii języka polskiego, 
zwłaszcza można tego oczekiwać w wypowiedzi wierszowanej, którą ce
chuje znacznie bardziej gęsta niż w prozie siatka akcentowa, wypowiedź 
ta  bowiem — i to stanow i norm ę ogólną — wyraźnie p referu je krótsze 
jednostki słownika rytm icznego niż wypowiedź prozaiczna.

Również ukształtow ania wersów prym arnie 4-akcentowych mogą się 
poddać realizacji 3-akcentowej, gdyż w tych „przeakcentow anych” w er
sach w ystępuje bezpośredni styk 2 sylab akcentowanych; można więc 
przyjąć, iż w przypadku tzw. zbitki akcentowej jeden z dwu akcentów 
(z reguły  pierwszy) straci swoją wyrazistość.

Zatem  wiersz Kasprowicza uzyska status 3-akcentowego wiersza fo
nicznego, kształtow anego konsekwentnie, po dokonaniu wym ienionych 
„zabiegów” dlay ponad 1/4 liczby wersów; „zabiegi” te ściśle określone, 
mogą chyba zyskać — jak  sądzimy — powszechną akceptację. W takim  
razie będzie można powiedzieć, że wiersz Kasprowicza jest regularnym , 
izom etrycznym  w ierszem  tonicznym, a jego wzorzec rytm iczny (metr)



jest konstytuow any obecnością 3 akcentów. Tak więc konstanta tego 
m etru  wyrazi się w rachunku akcentów, w stałej ich liczbie. Takie określe
nie m etru  w ydaje się nam  zarówno najprostsze jak  i najpew niejsze.

Zasadność naszej konstatacji, iż badany przez nas wiersz toniczny 
Kasprowicza można uznać za izom etryczny, jeśli rachunek akcentowy 
(a nie zestrojowy) będzie uważany za podstawę m etru , tj. jeśli akcent, 
sylaba akcentowana (a nie zestrój) stanowić będzie jednostkę m etrycz
ną — znajduje potwierdzenie w następującej „kalkulacji” . Wolno zało
żyć, że każdy regularny  system  wierszowy, każda regularna w ersyfikacja 
w  płaszczyźnie m etrycznej da się ująć w pewnego rodzaju schem at okreś
lający  wszystkie w arunki konieczne i w ystarczające dla generow ania 
wersów tożsamych z punktu  widzenia m etrum . Jeśli w arunków  tych nie 
da się ściśle określić, wolno sądzić, że dana w ersyfikacja nie jest regu lar
na, czyli — że nie może ona być izometryczna. W iersz Kasprowiczowski 
pozwala na wydedukow anie schem atu generacy jnego8; wszystkie wa
runki realizacji m etru  dadzą się przewidzieć i dokładnie sformułować.

Jeśli ogólny schem at m etryczny tego wiersza oznaczymy jako następ
stw o słabych i mocnych pozycji, uzyskam y następujący kształt;

xX xX xX x

X — oznaczające pozycję mocną m etru, realizowane może być przez:
1) sylabę akcentowaną w yrazu (zestroju akcentowego) polisylabicznego,
2) sylabę akcentowaną w yrazu 1-sylabowego pełnoznacznego, 3) sylabę 
w yrazu lub zestroju dłuższego niż 3-sylabowy, na którą pada akcent 
poboczny.

X  — oznaczające pozycję słabą m etru, może być realizowane: 1) we
w nątrz  szeregu — przez: a) 1 lub 2 sylaby nieakcentowane, b) sylabę 
akcentowaną zestroju 1-sylabowego, jeśli znajduje się ona bezpośrednio 
przed sylabą akcentowaną w yrazu lub zestroju 2-sylabowego paroksyto- 
nicznego; 2) w nagłosie w ersu — przez: a) 1 lub O sylab nieakcentow a- 
nych, b) sylabę akcentowaną w yrazu 1-sylabowego pełnoznacznego (jak 
lb); 3) w wygłosie wersu — przez 1 sylabę nieakcentowaną.

Do wym ienionych reguł dodać trzeba jeszcze jedną: jest to zakaz w y
stąpienia X (sylaby akcentowanej relew antnej m etrycznie) na trzeciej 
sylabie, licząc od początku wersu.

Przedstaw iony tu  schem at jest realizowany w 99°/o wersów fonicz
nych Kasprowicza, co uznać trzeba za w ystarczający dowód spraw dzal- 
ności, a tym  sam ym  — za dostateczny spraw dzian num eryczności tonicz-

8 L. P s z c z o ł o w s k a  (Jamb w  poezji polskiej. Cechy i sposoby realizacji 
wzorca. Jw., 1975, z. 3) przedstawiła strukturę wiersza jambicznego jako realizację 
określonego metru przypisując poszczególnym pozycjom tego metru określone 
jednostki rytmiczne języka (tj. wyrazy i zestroje akcentowe). Pracy tej, jak i gło
sow i dyskusyjnemu jej autorki dotyczącemu referatowej wersji niniejszego arty
kułu zawdzięczamy pomysł sformułowania w podobny sposób metrycznego wzor
ca 3-akcentowca.



nej wersyfikacji Kasprowiczowskiej. Zaznaczmy, iż wyliczone przez nas 
reguły generowania tego typu wiersza nie wym agają żadnych dopełnień, 
które wnosiłyby spraw ę rozpiętości sylabicznej wersów. W ersy wchodzące 
w tok tego wiersza będą ograniczały swą rozpiętość sylabiczną na pod
stawie sform ułow anych wyżej warunków, mieszcząc się w granicach od 
7 do 9 sylab. Zakaz X na trzeciej sylabie wersu wyklucza możliwość 
występowania rozm iaru 6-sylabowego (który w 3-akcentowym  kontekście 
mógłby się mieścić, przyjm ując postać: XxXxXx), wykluczone są także 
dłuższe niż 9-sylabowe rozm iary ze względu na ograniczenie x  do 1 sylaby 
w nagłosie i niedopuszczenie rozleglejszych niż 2-sylabowe sekwencji sy
lab nieakcentow anych na pozycjach słabych m etrycznie w ew nątrz wersu. 
Zakaz ten wraz z zasadą form owania nagłosu, która wyklucza 2-sylabowy 
nieakcentow any początek wersu, oraz ograniczenie pozycji x  do 2 sylab 
nieakcentow anych elim inują w ystępowanie takich ukształtow ań, przy 
których akcent poboczny w jednych w ypadkach mógłby mieć charak ter 
m etrycznie obligatoryjny, w innych zaś nie. W szeregach 8-sylabowych
byłyby więc wykluczone ukształtow ania takiego t y p u :  +- — +  —
+  — ; + ------------- +  — +  — ; w szeregach 9-sylabowych z a ś : ---------+  —
— +  — +  — ; — + -------------+  — +  — ; +  — + --------------- +  — ; i t p .9
Taka budowa wersów, choć prym arnie 3-akcentowa, daw ałaby możność 
pojaw iania się akcentu pobocznego, co sprawiałoby, że zasada 3-akcento- 
wości m ogłaby być naruszana. Gdyby zaś nie brać w rachubę akcentu 
pobocznego w tego rodzaju ukształtow aniach, trudno byłoby uznać akcent 
taki za obligatoryjny w  w ersach np. 7-sylabowych, prym arnie 2-akcento- 
wych, w których w ystępują analogicznie rozległe sekwencje sylab bez 
akcentu prym arnego, jak: + ------------------+  — ; lu b : ---------+ -----------+  — ;
— + -------------- +  — . W chodziłyby tu  zresztą w grę również ukształto
w ania 8-sylabowych wersów (przypominamy, że w 16% są one prym arnie
2-akcentowe), takie jak  np.: — +  — ---------------+  — ; -------— +  —

Ukazane wyżej 3-akcentowe ukształtow ania wersów 8- i 9-sylabowych 
naruszające zasadę obligatoryjności akcentu pobocznego w wierszu K as
prowicza nie pojaw iają się, nie w ystępuje tu  zatem  wahliwość w kw estii 
obligatoryjności m etrycznej tego akcentu.

W tym  m iejscu w arto  zanotować jeszcze parę obserwacji odnoszących 
się do budowy akcentow ej tonicznych w ierszy Kasprowicza. 9-sylabowe 
wersy, najpełniej realizujące m odulacje 3-akcentowe, są w 100% ukształ
towane am fibrachicznie (50% tych  wersów ma postać zestrójow o-am fibra- 
chiczną). Tylko taki typ  ukształtow ania mieści się w ram ach zakreślo
nych przez podane wyżej reguły, gdy idzie o dopuszczalne odstępy m ię
dzy sylabam i akcentow anym i realizującym i m etr oraz o sposób form ow a
nia nagłosu wersów. Taka też tylko postać wiersza została przez K aspro
wicza zrealizowana.

9 Znak +  =  sylaba akcentowana; znak — — sylaba nieakcentowana.

U  — P a m ię tn ik  L ite r a ck i 1977, z. 1



8-sylabowy kom ponent toników Kasprowicza kształtow any jest w spo
sób, k tó ry  wyklucza wszelkie 3-akcentowe m odulacje charakterystyczne 
dla toku 8-zgłoskowca trocheicznego (por. m odulacje w skazane przed 
chwilą). Dzięki tem u 8-sylabowy wiersz Kasprowiczowski całkowicie 
spełnia określone wyżej reguły.

Sposoby kształtow ania wersów 9- i 8-sylabowych, w których wyniku 
nie pojawia się akcent na trzeciej sylabie szeregu, rzu tu ją  również na 
postać akcentową 7-sylabowców: wchodzi tu  w grę zakaz akcentu na 
sylabie trzeciej, choć nie jest on um otyw ow any względami m etrycznym i. 
Bowiem 7-sylabowy odcinek, k tó ry  m iałby być kształtow any 3-akcentowo, 
nie daje — ze względu na swój rozm iar sylabiczny — możliwości w y
stąpienia sekwencji sylab nieakcentow anych dłuższej niż 2-sylabowa. 
Z tego punktu  widzenia sposób kształtow ania 7-sylabowych wersów, nie 
determ inow any przez wymogi m etryczne, uznać trzeba za pewien czynnik 
dodatkowo rytm izujący różne pod względem rozpiętości sylabicznej roz
m iary wiersza Kasprowiczowskiego.

Przechodzim y teraz do opisu w ersyfikacji tonicznej pokasprowiczow- 
skiej 10, uwzględniając te elem enty analizy wiersza, k tóre — jak w w y
padku toników Kasprowicza — m ają istotne znaczenie dla charak terysty 
ki wzorca rytmicznego.

Od razu trzeba powiedzieć, iż w ersyfikacja ta  nie da się potraktować 
jako w całej swej rozciągłości jednolita i jako w pełni konsekwentna 
kontynuacja norm  rządzących wierszem Kasprowicza. Zachodzą między 
nimi w yraźne podobieństwa, nie brak wszakże i różnic.

Ogólna charakterystyka słownika rytm icznego — w aspekcie zestro
jów akcentowych — jest dla wiersza nowszego bliska stosunkom  panują
cym w w ersyfikacji Kasprowiczowskiej. Udziały poszczególnych jednostek 
tego słownika są w obu in teresujących nas wypadkach w zasadzie tożsa
me, jedynie nasycenie wiersza zestrojam i 3-sylabowymi w nowszej w ersy
fikacji jest nieco niższe. Różnica ta  nie jest duża, ale istotna. Mimo to, 
podkreślmy, podobieństwo słownika rytm icznego porównywanych w ersy
fikacji odróżnia je zdecydowanie od innych form  wierszowych (dotych
czas analizowanych z tego punktu  widzenia), poza pew nym  pokrew ień
stw em  z 8-zgłoskowcem 3-akcentowym. Jest to dowodem, że zarówno 
wiersz toniczny Kasprowiczowski jak i wiersz toniczny po Kasprowiczu 
stanowią inną niż pozostałe typy wiersza ram ę, decydującą o możliwoś
ciach użycia, a tym  samym  i wyboru elem entarnych jednostek języka.

Niższy udział zestrojów 3-sylabowych w wierszu nowszym jest w y
nikiem  znacznego w zrostu udziału kom ponentu 7-sylabowego w tej w ersy

10 Tak — ogólnie i niedokładnie — określamy zespół zbadanych przez nas 
wierszy tonicznych, obejmujący całe utwory lub ich fragmenty, o łącznej liczbie 
2100 wersów. Dokładniejsze inform'acje dotyczące tego materiału zawiera przy
pis 3.



fikacji. U Kasprowicza w ogólnej puli wersów na 7-sylabowiec przypadło 
13,8%, później wielkość ta  wzrosła do 33,2%. Podnosi się przy tym  naw et 
udział zestrojów 3-sylabowych w rozm iarze 7-sylabowym (z 23,7% u K as
prowicza do 30,3% później), jednakże oczywista „niewydolność” odcinka 
7-sylabowego do dublowania zestrojów 3-sylabowych (możliwości są tu  
dwojakie: — ~r — / +  / — +  — lub +  / — +  — / — +  — , obie rzadko 
realizowane; praktycznie w odcinku 7-sylabowym „oczekiwany” jest ty l
ko jeden zestrój 3-sylabowy) ham uje ich większe zagęszczenie. Dlatego 
też znaczny (prawie 1/3 badanego m ateriału) udział 7-sylabowca w no
wszym wierszu ogranicza — w ogólnym obrazie tego wiersza — w ystępo
wanie zestroju 3-sylabowego, stanowiącego bardzo charakterystyczny 
elem ent budowy toku 3-akcentowca tonicznego.

Zanotujem y tu, że również w 8-sylabowych kom ponentach nowszego 
wiersza częściej pojawia się zestrój 3-sylabowy niż u Kasprowicza (52,7% 
wobec 48,4%). Inaczej jednak jest w 9-sylabowym w ersie nowszych toni
ków. Znacznie obniża się tu  frekw encja zestrojów tej rozpiętości (z 65,9% 
do 52,6% wszystkich zestrojów akcentowych). W zakresie tego rozm iaru 
istotne różnice w ystępują również w użyciu zestrojów 2-sylabowych. 
W 9-sylabowym komponencie wiersza nowszego pojaw iają się one znacz
nie częściej niż w tonikach Kasprowicza (27% wobec 17%).

Wśród innych niezgodności w kształtow aniu trzech głównych kompo
nentów  tonicznych (7-, 8- i 9- sylabowca) w arto zwrócić uwagę jeszcze 
na jedną sprawę: wysoka stosunkowo frekw encja zestrojów 5-sylabo- 
wych, k tóra była charakterystyczna dla wiersza Kasprowiczowskiego, 
w nowszym wierszu nie u trzym uje się (spada z 8,5% do 3,0%). Rekom
pensuje ją w pewnym  stopniu wzrost liczby zestrojów 4- i 3-sylabowych.

Zanim przejdziem y do kw estii akcentowego wypełnienia wersów — 
w sposób bezpośredni obrazującej realizację 3-akcentowego wzorca — 
w innyśm y podkreślić fakt, iż wiersz nowszy nie ogranicza się do trzech 
kanonicznych rozm iarów Kasprowiczowskich. Oprócz 7-, 8- i 9-syIabow- 
ców w ystępują tu, z reguły  z niew ielką częstotliwością w poszczególnych 
wypadkach, również rozm iary: 6-sylabowy (stanowi on 1,7% wszystkich 
wersów), 10-sylabowy (5% wersów), 11-sylabowy (1,1% wersów) oraz, 
dw ukrotnie, naw et rozm iar 12-sylabowy. Choć w sumie jest ich niewiele 
(około 8%  w szystkich wersów), zm ieniają jednakże tak  jednolity obraz 
w ersyfikacji Kasprowiczowskiej pod względem obserwowanego w niej 
m etrum . W szystkie te „dodatkow e” kom ponenty nie mieściły się w sche
macie m etrycznym  wiersza Kasprowicza, były przez ten  schem at w  spo
sób niejako autom atyczny odrzucone.

Pojaw iają się też — również nie w ystępujące u Kasprowicza w arian ty  
rozm iarów 6- i 7-sylabowych (wyjątkowo też 8-sylabowych) z męską 
klauzulą. W ersy takie są nieliczne, w ystępują w pew nym  zgrupowaniu 
w kilku utw orach (łącznie 61 wersów, co stanowi około 3%).

Dodajm y jeszcze, iż trzy  główne rozm iary wiersza tonicznego inaczej



niż u Kasprowicza dzielą w nowszych swych realizacjach ogólną pulę 
wiersza. 8-sylabowe w ersy nie m ają już tej liczebnej przewagi co po
przednio; jest ich nadal najw ięcej, lecz stanowią tylko 42,4°/o wszystkich 
wersów. O zdecydowanie większej częstotliwości w ierszy 7-sylabowych 
już wspomniałyśmy. Z kolei 9-sylabowce w ystępują w yraźnie rzadziej 
niż u Kasprowicza; jest ich teraz ty lko 16,4°/o.

Sum arycznie rzecz trak tu jąc  można stwierdzić, że m odulacje p rym ar
nie 3-akcentowe (tzn. wyznaczone trzem a głównymi akcentam i zestrojów 
prym arnych) zwiększają nieco swą liczebność w wierszu tonicznym  
nowszym, nie jest to jednak różnica duża. W ierszy prym arnie 2-akcen- 
towych jest niewiele mniej niż u Kasprowicza i — podobnie jak  u K as
prowicza — są one liczniejsze od wersów z 4 lub więcej akcentami. Tak 
więc ogólny obraz akcentowego w ypełnienia wersów nie ulega żadnym  
istotniejszym  zmianom, mimo występowania w toku wierszowym wym ie
nionych już rozm iarów „niekanonicznych”. Dokładniejszy ogląd rzeczy 
każe jednak zanotować różnice bardziej szczegółowe. Zacznijmy od spra
wy — jeśli tak  można powiedzieć — pozytywnej z punktu  widzenia 
aktualności Kasprowiczowskiego wzorca rytmicznego. Okazuje się, iż 
wszystkie w ersy 6-sylabowe, jak i — poza parom a w yjątkam i — w ersy 
z męską klauzulą, mogą być z tym  wzorcem niesprzeczne, jeśli w pro
wadzi się do niego dwie m odyfikacje. Po pierwsze — jeśli uchyli się 
zakaz akcentu m etrycznego na trzeciej sylabie szeregu, licząc od początku 
wersu. Powiedziałyśm y wyżej, że zakaz ten  był uzasadniony m etrycznie 
tylko w aspekcie w yboru jednostek wierszowych krótszych od 7-syla- 
bowca; dokładniej: uchylał on możliwość pojawienia się 6-sylabowców 
o trocheicznym  rozkładzie akcentów. W ersy takie w nowszym wierszu 
w ystępują. Po drugie — jeżeli uchyli się rygor paroksytonicznego w y
głosu wiersza i regułę wygłosu zrówna się z regułą nagłosu, tzn. jeśli 
w wygłosie w ersu dopuści się możność w yboru pomiędzy: x  =  1 sylaba, 
a: x =  O sylaby, w tedy w szystkie w ersy o męskich zakończeniach będzie 
można uznać za zgodne ze schem atem  m etrycznym  (są to 6- i 7-syla- 
bowce).

Uwzględnienie obu tych m odyfikacji stw arzałoby też możliwość uzna
nia niektórych m odulacji 8-sylabowych z męskim zakończeniem za nie
sprzeczne z wzorcem (w m ateriale  przez nas analizowanym  pojawiło się 
parę takich form) oraz możliwość dopuszczenia 5-sylabowca 3-akcentowe- 
go z m ęską klauzulą: +  — / +  — / + .  Prowadzić by to mogło do wzbo
gacenia ilości m odulacji w realizow aniu wzorca.

Dwie powyższe m odyfikacje można uznać, naszym  zdaniem, za za
sadniczo niesprzeczne z m etrem  wierszy Kasprowicza, a z całą pewnością 
w niczym nie naruszające zasady 3-akcentowości, k tó rą  ten  zmodyfikowa
ny  wzorzec m iałby wyrażać.

W yrów nania m etryczne, które mogłyby być na wyłożonej tu  podstawie 
przyjęte, dotyczyłyby zresztą tylko — praktycznie rzecz biorąc — m ałej



liczby wersów (61 wersów o męskiej klauzuli i 5 żeńskich 6-sylabowców). 
N ieprzystawalność Kasprowiczowskiego m etru, naw et w jego zmodyfi
kowanej postaci, dotyczy łącznie około 16% wersów, przy czym w zde
cydowanej przewadze są to w ersy  prym arnie 3-akcentowe (ponad 11°,o). 
Na pierwszy rzu t oka w ydaje się, że to w ersy posiadające więcej niż 
3 akcenty  stanow ią główne źródło rozchwiania m etrycznego, czemu to
w arzyszy otwarcie możliwości włączania w kontekst 3-akcentowca w er
sów dłuższych niż 9-sylabowe. W ersy takie, o więcej niż 3 akcentach, 
w k tórych akcentow ana sylaba nie może funkcjonować jako x, gdyż nie 
znajduje się w bezpośrednim  sąsiedztwie akcentu padającego na mocną 
pozycję wzorca ■— X (por. wyżej przedstaw iony wzorzec realizacyjny 
wiersza Kasprowiczowskiego), są rzeczywiście częste pośród 10- i 11-sy
labowców, ale nie b rak  wśród nich także sporej grupy wierszy 9-sylabo- 
wych (rzecz u Kasprowicza nie spotykana!). W sumie jednakże stanow ią 
one niecałe 4°/o i można by je uznać za pewnego rodzaju m arginalne 
z m etrycznego punk tu  widzenia odchylenie od wzorca.

Nie jest już tak  łatwo określić status owych 11% wersów prym arnie 
3-akcentowych. Ich „rozchwianie” m etryczne polega na tym, iż nie są 
tu  respektow ane odpowiedniej długości sekwencje sylab nieakcentow a- 
nych. Do tej g rupy  należeć będą z konieczności rozm iary dłuższe niż 9-sy- 
labowe. W badanym  przypadku wchodzi tu  w grę przede wszystkim  
kom ponent 10-sylabowy, w 66% prym arnie 3-akcentowy. Lecz do grupy 
tej należą również wiersze o kanonicznych rozm iarach, głównie 9-syla
bowe.

Przypom inam y, iż 9-sylabowe w ersy Kasprowiczowskie m iały bez 
w y ją tku  postać akcentową am fibrachiczną i to umożliwiało ich pełną 
współmetryczność z wersam i o krótszych rozmiarach. Postać am fibra- 
chiczna była — z interesującego nas punktu  widzenia — jedynie możli
w ym  ukształtow aniem  i zostało to w praktyce w ersyfikacyjnej K aspro
wicza w pełni potwierdzone. W nowszym wierszu amfibrachicznie for
m owany tok akcentowy rozm iaru 9-sylabowego w ystępuje tylko w poło
wie wersów tej długości; wśród pozostałych w’ersôw zdecydowanie n a j
częściej pojawia się postać akcentow a charakteryzująca się 2-sylabowym 
nagłosem nieakcentow anym . Postać taka wyraźnie koresponduje z na j
liczniejszym i ukształtow aniam i 10-sylabowców, przybierających w wierszu
3-akcentow ym  kształt anapestyczny. W ydawać się zatem  może, iż owe 
nieam fibrachiczne 9-sylabowce stanow ią w jakiejś m ierze „przyczółek” 
w ysunięty  w stronę niekanonicznych wersów 10-sylabowych, zaznaczając 
czy naw et podkreślając współrytm iczność tych ostatnich. Jednakże dzieje 
się to kosztem rozluźnienia w łasnej ich zgodności m etrycznej z całym 
tokiem  wierszowym. Idzie tu  — jak  się łatwo domyślić — o funkcjono
wanie akcentu pobocznego we wzorcu rytm icznym . W m etrum , k tóre 
dyk tu je  p rak tyka wiersza Kasprowiczowskiego, a także w jego zmodyfi
kowanej w ersji każdy akcent poboczny zestroju dłuższego niż 3-sylabo-



w y miał zawsze zagw arantow aną możliwość realizow ania mocnej pozycji 
wzorca. Zostało to przez nas uznane za elem ent obligatoryjny dla tego 
m etrum . Teraz sytuacja się zmieniła. W kontekście nowszego wiersza 
tonicznego akcent poboczny może pełnić funkcje m etryczne, ale funkcji 
tych pełnić nie musi.

Ta wahliwość sta tusu  akcentu pobocznego widoczna jest także w spo
sobach kształtow ania rozm iaru 8-sylabowego. W wierszu tonicznym 
nowszym, inaczej niż u Kasprowicza, pojaw iają się ukształtow ania 3-ak- 
centowe, charakterystyczne dla toku 8-zgłoskowca trocheicznego, a więc 
o 2-sylabowym, nieakcentow anym  nagłosie (--------- +  — 4- — -f- —) lub
0 dłuższej niż 2-sylabowa sekwencji sylab nieakcentow anych w ew nątrz 
szeregu wierszowego (np.: 4- — 4 - ------------4~ —). W ersy tego typu  w y
stępują rzadko (18 razy w zbadanym  przez nas m ateriale), ale sama ich 
obecność w ydaje się potwierdzać rozluźnienie norm y poprzednio w pełni 
respektow anej. Zwłaszcza że udział wersów 8-sylabowych prym arnie
2-akcentowych jest nadal znaczny (około 12% wszystkich 8-syłabowców)
1 że w tym  zespole wersów zachowane zostają wszelkie w arunki do u ru 
chamiania akcentu pobocznego w funkcji m etrycznej.

W związku z tą  ostatnią spraw ą dorzućm y jeszcze jedną uwagę doty
czącą zjawiska przejawiającego się wprawdzie tylko m arginalnie, ale 
dopełniającego obraz kom plikacji m etrycznych nowszego wiersza to
nicznego o elem ent nie pozbawiony znaczenia. W tym  w ypadku idzie 
o kształt 7-sylabowego kom ponentu. W jego realizacjach nie respektuje 
się już tak  zdecydowanie jak w wierszu Kasprowiczowskim zakazu akcen
tu  na trzeciej sylabie, licząc od początku wersu. Zakaz ten  był — przy
pom inamy — z punktu  widzenia regularności m etrycznej pewnego ro
dzaju naddatkiem  w wierszu Kasprowicza. Wobec omówionej już przez 
nas możliwości przyjęcia określonej m odyfikacji m etrum  Kasprowiczow- 
skiego w ersy takie w wierszu nowszym należy uznać za całkowicie pod
porządkowane rygorom  m etrycznym . Nie o te w ersy też tu  chodzi, jak 
kolwiek przy okazji uw ażałyśm y za potrzebne zwrócić uwagę na tę od
mienność w ersyfikacji fonicznej pokasprowiczowskiej. Realizacja wzorca 
m etrycznego staje  się natom iast problem atyczna w  w ypadku wersów
7-sylabowych prym arnie 2-akcentowych o postaci: — 4 - ------------ +  — ,
w których granica między zestrojam i akcentow anym i przypada po syla
bie czwartej, czyli że przybierają one postać: — + -------/— 4- — (np.: „Nie
wróciłbym  wieczorem ”), co ogromnie u trudn ia  uruchom ienie akcentu 
pobocznego, wyrównującego kształt akcentowy tego typu wersów do 
trzech pozycji mocnych m etrycznie. Akcent poboczny w takim  ukształto
w aniu m usiałby padać na ostatnią sylabę pierwszego zestroju 4-sylabo- 
wego o proparoksytonicznym  wygłosie. Nie jest to już sytuacja tak  zu
pełnie klarow na jak  w w ypadku nagłosowych akcentów  pobocznych. Taki 
rodzaj realizacji — jeśli pomyśleć ją w całej dosłowności, tj. w akcie 
głośnego mówienia — w ydaje się szczególnie jaskraw o odbiegać od zasad



norm alnej, a więc nie nacechowanej mowy. Jednakże — z drugiej s tro 
ny — trzeba uprzytom nić sobie, iż ten  rodzaj budowy w ersu dobrze m ieś
ci się w toku jam bicznym  7-sylabowca i jest tam  spotykany, a więc 
mieści się również w kontekście 3-akcentowym. Być może, iż pewne roz
powszechnienie się form  jam bicznych w  nowszej poezji polskiej stało się 
powodem pojaw ienia się tego typu ukształtow ania w 3-akcentowcu to
niczny m. W każdym  razie w wierszu Kasprowiczowskim — poza jednym  
w yjątkiem  — z takim i postaciami 7-sylabowca się spotykamy.

Reasum ując powyższe stw ierdzenia dotyczące nowszego wiersza to
nicznego, podkreślam y jeszcze raz, że odchylenia od norm y realizowa
nej w w ierszu Kasprowiczowskim (również w zmodyfikowanej jej posta
ci, iaka tu  była rozważana) polegają przede wszystkim  na zachwianiu 
obligatoryjności akcentu pobocznego. W nowszych utw orach tonicznych 
pojaw iają się w ersy prym arnie 2-akcentowe, w  których 3-akcentowy m etr 
„korzysta” z akcentu pobocznego, równocześnie zaś w ystępują wersy, 
k tórych 3-akcentowość spełniona trzem a prym arnym i polisylabicznymi 
zestrojam i zostałaby naruszona, gdyby uaktyw nić w nich akcent poboczny 
(przy czym, oczywista, istn ieje  m iejsce dla w ystąpienia takiego akcentu). 
Jak  powiedziałyśmy, dotyczy to nie tylko wersów dłuższych od 9-syla- 
bowych, gdzie z konieczności rozstęp pomiędzy sylabam i akcentowanym i 
przynajm niej jeden raz m usi przekroczyć 2 sylaby, lub gdzie pojawić się 
mogą 2 sylaby nieakcentow ane w nagłosie. Jest to aktualne również dla 
dużej liczby komponentów 9-sylabowych, a także nieobce ukształtow a- 
niom 8-sylabowca.

W dłuższych sylabicznie rozm iarach nowszego wiersza tonicznego po
jaw ia się często, jak już wspom niałyśmy, inny jeszcze rodzaj rozbieżnoś
ci wobec wzorca Kasprowiczowskiego. Byw ają one mianowicie budowa
ne przy użyciu więcej niż 3 zestrojów akcentowych polisylabicznych, n a j
częściej wchodzą tu  w grę postaci 4-zestrojowe. W wersach takich nie 
może zatem  funkcjonować reguła ściszania akcentów znajdujących się 
w bezpośrednim  sąsiedztwie z następującym i po nich akcentam i zestro
jowymi.

Nie widać żadnego sposobu, aby zarówno w ersy zbudowane z więcej 
niż 3 zestrojów polisylabicznych, jak  i w ersy prym arnie 3-zestrojowe, ale 
ukształtow ane w sposób dający możność w ystąpienia dodatkowego akcen
tu  pobocznego, można było uznać za ściśle współm etryczne z wersam i po
zostałym i przy założonej izometryczności. Nie dadzą się, naszym  zdaniem, 
ustalić takie reguły, które pozwolą dokładnie przewidzieć, jak  tego typu 
ukształtow ania m iałyby respektować norm ę 3-akcentową.

Jest rzeczą oczywistą, iż naruszenie m etrum  przez omówione tu  po
stacie wersów prym arnie 3-akcentow ych (głównie 9- i 10-sylabowych) 
jest o wiele m niej w yraziste niż w w ypadku wersów z 4 (lub więcej) 
akcentam i, zbudowanych z zestrojów polisylabicznych. Stąd też w zw yk
łej recepcji czytelniczej zwracać na siebie uwagę będą głównie w ersy



z „nadwyżką” akcentów, jako te, k tó re  w prow adzają zakłócenia w toku
3-akcentowym. Jest przy tym  możliwe, że wersy takie, zwłaszcza jeśli 
występować będą pojedynczo i nieczęsto, mogą w realizacji czytelniczej 
zostać zrównane akcentowo z całym  kontekstem  pod w pływ em  wytwo
rzonej przez ten kontekst inercji rytm icznej. Takie realizacje, kiedy to 
wyciszeniu ulegnie jeden z akcentów zestroju polisylabicznego, odwoły
wać się mogą do istniejących w  prozodii języka polskiego, choć bliżej 
dotąd nie zbadanych, tendencji hierarchizujących siłę i w yrazistość akcen
tów w zdaniu. Jest też równie możliwe, że wers przeakcentow any pozo
stanie w realizacji czytelniczej nie zmieniony, zachowa zatem  charakter 
„odstępstw a”, stając się w ten sposób nacechowanym  elem entem  wypo
wiedzi.

Oczywiście takie czy inne decyzje czytelnicze nie dadzą się całkowi
cie przewidzieć, zależeć mogą od indyw idualnych wyborów i postaw. 
Sprawę tę wnosimy tu  tylko m arginalnie, by wskazać zarówno na wpływ 
czytelniczych realizacji w odniesieniu do spraw y num eryczności w ersy
fikacji tonicznej, jak  i na trudności dokładniejszego zarysowania tego 
aspektu, być może dla w ersyfikacji tej mającego większe znaczenie niż 
dla innych wierszy izom etrycznych. Należy przy tym  dodać, iż wskazane 
możliwości realizacyjne mogą się aktualizow ać tylko w  takich utworach, 
w których m etr toniczny wystąpi bardzo wyraziście, tj. w utw orach o zde
cydowanej przewadze wersów w pełni respektujących wzorzec rytm icz
ny. W naszych poszukiwaniach m ateriałow ych odnalazłyśm y sporo takich 
utw orów  i one stanow iły też główny przedm iot naszych analiz. W utw o
rach tych znajdowało się zwykle od 5%  do 10°/o wersów nie podporząd
kowanych wzorcowi rytm icznem u, k tó ry  starałyśm y się tu ta j sform uło
wać. Zjawisko to wydało się nam  dowodem żywotności m etrum  3-akcen- 
towego. Ale nierzadkie były  też takie przypadki, w których kanwa 3- 
akcentowa była mniej w yraźna lub wręcz mało w yraźna; często w ystę
powała ona dobitnie w krótkich  jedynie fragm entach poszczególnych 
utworów, w innych fragm entach zaznaczały się jedynie tendencje do
3-akcentowego kształtow ania toku wierszowego, przy czym nie brak było 
i takich ciągów wersowych, w  k tórych  ślad 3-akcentowego m etru  zupeł
nie się zacierał.

Sum ując nasze doświadczenia w zbieraniu i analizie m ateriału  w yra
żamy przekonanie, iż o 3-akcentow ym  w ierszu pokasprowiczowskim 
można mówić przede wszystkim  jako o wierszu, dla którego charak tery
styczny jest pewien m argines swobody m etrycznej. Można nadto mówić 
o nowszych wierszach cechujących się w yraźną tendencją do 3-akcento
wego kształtow ania; wreszcie można uznać, że w  niektórych utw orach 
pewne fragm enty  w ykazują uporządkowanie 3-akcentowe, nie utrzym ane 
w całym toku wiersza.

Na zakończenie odpowiadamy na pytanie, które nasuwa się tu  z całą 
oczywistością: czy w nowszej w ersyfikacji tonicznej istn ieją utw ory



w pełni zachowujące wzorzec rytm iczny 3-akcentowca tonicznego? Otóż 
u tw ory takie wcale nie należą do rzadkości, jednakże nieom al z reguły  
w ystępują w nich tylko dwa kom ponenty sylabiczne: w ersy  7- i 8-syla- 
bowe, z pojedynczymi w trąceniam i wersów 6-sylabowych. Brak 9-syla- 
bowca, rozm iaru tak ważnego w tonicznym wierszu Kasprowicza, nie 
pozwala nam  traktow ać naw et tych utworów jako w iernej kontynuacji 
Kasprowiczowskiej w ersji tonizmu. U tw ory te reprezentują, jak  widać, 
odmianę tonizm u m niej swobodną w operowaniu kom ponentam i sy la- 
bicznymi niż ta, która realizowana była w wierszu tonicznym  w pierw 
szych jego m anifestacjach.


