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SEMANTYKA M ETRUM  W TW ÓRCZOŚCI JOSEFA V. SLÂDKA

1. Z szerszej dziedziny semantyki metrum w studium tym przyjmiemy za 
przedmiot badań te cechy formalne wiersza, które są bezpośrednią realizacją 
wybranej przez poetę miary metrycznej. Ściślej mówiąc, będziemy inter
pretować te cechy — w czeskim wierszu jest to przede wszystkim liczba 
zgłosek w wersie, zakaz czy nieraz też nakaz umieszczania akcentowanych 
sylab na określonych pozycjach w wersie, budowa strofy i schemat rymów — 
jako metryczne signifiant i spróbujemy zdefiniować odpowiednie signifié. Dalej 
chodzić nam będzie o zagadnienie, jak .obie strony znaku włączone są 
w budowę semantyczną wiersza.

Rytm wiersza ma jeszcze inne aktywne semantycznie komponenty, które 
w tym artykule jednak pomijam. Są to z jednej strony zjawiska wynikające 
z samego faktu rytmicznego zorganizowania mowy, bez względu na metrum 
(por. Tynianow 1924; Levy 1966), z drugiej — warianty rytmiczne w granicach 
określonych przez system metryczny, takie jak np. indywidualny rytmiczny 
impuls tekstu lub formy intonacyjne i in. (Mukarovskÿ 1934).

Semantyka metrum stanowi z pozoru przejrzysty materiał badań, który 
zwłaszcza przy analizie historycznej jawi się jako ograniczony zbiór łatwo 
odróżnialnych znaków, wspólnych dla wielu uczestników komunikacji poetyc
kiej. Badania nad tym materiałem bardzo szybko burzą iluzje, że semantyka 
metrum jest przedmiotem, który łatwo podlega racjonalnemu opisowi. Jeżeli 
chodzi o signifiant, okazuje się, że w różnych tekstach funkcjonują odmienne 
semantycznie aspekty tej samej formy metrycznej. Form a jest więc semantycz
nie wieloznaczna: ten sam typ metryczny — zależnie od rodzaju innych 
komponentów tej samej struktury — może uzyskać nawet zupełnie przeciw
stawne znaczenie. Tak więc np. w analizowanym tu materiale metrycznym 
poezji Slâdka 4-stopowy trochej raz jest nośnikiem znaczenia 'dobitności’,
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'zdecydowania’ itp., to znów źródłem sugestii 'lekkości’, zwycięstwa formy nad 
materią. O ba znaczenia mają tę samą przyczynę — zaakcentowanie usamo
dzielniającego się rytmu. Czy możemy więc analizując semantykę metrum zająć 
się tą wspólną przyczyną (tj. zaakcentowaniem rytmu) i poprzez przejście na 
wyższą płaszczyznę abstrakcji znieść różnicę między dwoma wspomnianymi 
wariantami znaczeniowymi? Z pewnością nie. Wspólny punkt wyjścia nie jest 
jeszcze znaczeniem, ale jedynie potencjalnym signifiant. Do semantyzacji 
dochodzi dopiero na określonym, wspomnianym już poziomie: właśnie dzięki 
znaczeniom 'lekkości’ czy 'dobitności’ (i innym, tutaj nie przytoczonym)
4-stopowy trochej uczestniczy w tworzeniu semantycznej warstwy wiersza, 
a sprowadzenie tych znaczeń do wspólnego mianownika pozbawiłoby nas 
istotnych aspektów kontaktu z realnie funkcjonującym metrum.

Również kontekst innych komponentów wiersza, w którym w tym wypad
ku musielibyśmy szukać podstaw semantycznej konkretyzacji znaku metrycz
nego (opierając się na tym, co zazwyczaj określa się jako „sekundarną” czy 
„relatywną” motywację), nie jest czymś niezmiennym ani jednoznacznym. 
Z jaką warstwą, z jaką płaszczyzną wiersza jako hierarchicznej całości należy 
łączyć znaczenie metrum? Którą płaszczyznę wiersza ono współtworzy? I to 
także w sposób istotny zmienia się zależnie od przypadku. Porównując funkcje
5-stopowego jam bu Slâdka szybko dostrzeżemy, że np. partnerem znaczenia 
metrum po stronie struktury utworu jako pewnej całości może być zarówno 
podstawowa charakterystyka gatunkowa utworu, jak i tradycyjna forma strofy 
czy też tematyka i postawa wobec niej (patos) realizująca się w konkretnym 
stylu wypowiedzi. Nawet tak nieokreślone semantycznie metrum, jak 4-stopo
wy trochej, który często po prostu nie oznacza nic poza przynależnością tekstu 
do sfery poezji, może u Slâdka w nierymowanym wariancie bezpośrednio 
wskazywać na geograficznie określoną scenerię wiersza, trochej jest bowiem 
jednym z nosicieli „hiszpańskiego kolorytu” (wyraźnie pod wpływem aluzji do 
hiszpańskich romanc, znanej już u Jana Nerudy, który w tym naśladował 
Heinego).

W takim wypadku poszukiwanie izomorficznych zależności także między 
całościowo ujętymi poziomami ekspresji (zespołem form metrycznych) a pozio
mami treści byłoby zabiegiem dość problematycznym. Większe formalne 
podobieństwo form metrycznych nie oznacza automatycznie, że formy te są 
sobie bliskie również semantycznie; te same funkcje mogą być też realizowne 
przez bardzo odmienne formy. Ściślej mówiąc: jaka różnica między formami 
z uwagi na znaczenie jest duża, a jaka mała, nie zależy od naszej logicznie 
skonstruowanej systematyki form, która uwzględnia jedynie signifiant. W jed
nym ze zbiorów poezji Slâdka 3-stopowy trochej bliższy jest funkcjonalnie 
metrom jambicznym niż kombinacji tegoż 3-stopowego trocheja z 4-stopo- 
wym. Wiele relacji form metrycznych i znaczeń powstaje ad hoc i pojawia się 
tylko w jednym zbiorze wierszy lub ich cyklu.

W zjawiskach tych nie możemy widzieć nic więcej poza ogólnym we
zwaniem do sceptycyzmu, apelem, by w badaniach nad semantyką metrum 
stosować metody empiryczne, ostrzeżeniem przed szybkimi uogólnieniami, 
a wreszcie — wskazówką, by wychodzić raczej od jednostkowych przejawów 
systemu niż od apriorycznych sądów, które są projekcją współczesnych 
i subiektywnych odczuć na materiał historyczny. Jeżeli jednak nie chcemy
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sprowadzić metryki jedynie do przyczynkarstwa i felietonowego dodatku do 
studiów nad poetyką historyczną, nie możemy zrezygnować z elementarnego 
przynajmniej systemu organizacji form metrycznych jako znaków (np. prostego 
systemu opozycji, por. Mayenowa 1974, 430 n.). System ten, tak jak i inne 
systemy, nie musi uwidoczniać się w każdym akcie tworzenia i recepcji. Istnieje 
on jednak jako niezbędne tło akcji semiotycznej w konkretnych tekstach (które 
oczywiście wykorzystują zarówno determinowane, jak i niedeterminowane 
miejsca systemu) i jako niezbędna podstawa względnie samodzielnej aktywno
ści metrum.

W tendencji do badania semantyki metrum wyłącznie na podstawie stopnia 
zgodności między nią a dominującym charakterem semantycznym danego 
utworu kryje się bowiem wielkie niebezpieczeństwo. Jeżeli metrum pojawia się 
w wierszu, którego słowa i zdania wyrażają treść zgodnie z dominującym 
charakterem s, przemawia to za tym, by zaszeregować to metrum jako nośnik 
znaczenia s. Tworzy to jednak dość prymitywny obraz utworu poetyckiego jako 
zespołu paralelnych komponentów; metrum dublowałoby jedynie znaczenia 
wyrażone już przez inne komponenty utworu. Jest to jednak tylko jedna 
z wielu możliwości. Musimy również zakładać napięcie, konflikt czy po prostu 
niezgodność między znaczeniem metrum a znaczeniem innych komponentów. 
Rzeczywisty przebieg tych procesów możemy prześledzić jedynie analizując 
jednostkowe zastosowania metrum; założenia tych procesów powstają przecież 
przed zastosowaniami, mianowicie poprzez uogólnienie wcześniejszych sposo
bów użycia, które stały się integralną częścią świadomości literackiej danej 
epoki. Hipoteza o konkretnej treści semantycznej aktywności metrum implikuje 
więc hipotezę o zbiorze metrów stanowiącym system znaków. Z wyjątkową 
jasnością badał teoretycznie te źródła semantyki metrum Svetozar Petrovic. 
Wprowadził on zbyt chyba wąski termin „funkcja metametryczna” wiersza 
(Petrovic 1966).

Drugą charakterystyczną stroną semantyki metrum są inherentne właś
ciwości, a więc indeksalne czy nawet ikoniczne struktury znaku metrycznego; 
Pawel Trost (1966) niezwykle trafnie i inspirująco mówi w tym wypadku 
o fizjonomii wersu. (O tych uzupełniających się cechach por. Mayenowa 1974, 
430 n., por. też rolę miary metrycznej jako „sita”, mechanizmu 'selek
cjonującego, który przepuszcza tylko pewne jednostki językowe, a więc 
zasadniczo modyfikuje ich relatywną frekwencję; semantyczne skutki tej 
aktywności można rozważać jako istotny czynnik Trostowskiej „fizjonomii”.)

Nie jest przypadkiem, że wszyscy troje (Petrovic, Trost, Mayenowa) 
zgodnie wskazują na samodzielną semantyczną aktywność metrum. Rozpatrz
my teraz obie możliwości badania semantyki metrum, tak jak zostały one 
przedstawione (oczywiście na podstawie długiej tradycji badań, którą nie 
możemy się tutaj zająć) w wymienionych pracach.

2. Josef Vaclav Slâdek (1845 — 1912) jest jednym z czterech wybitnych 
poetów generacji, która w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych stanowi
ła centrum życia literackiego. Schyłek — czasem też rozkwit — ich twórczości 
przypadł już na okres konfliktu z modernizmem młodszej generacji. Lu- 
mirowcy, jak nazywali się od czasopisma redagowanego właśnie przez Slâdka, 
wprowadzili do poezji czeskiej zainteresowanie humanistyczną literaturą świa
tową, reprezentowaną według nich przede wszystkim przez wielką poezję
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Zachodu, od antycznych mitów aż po Victora Hugo i parnasistów. Program 
swój lumirowcy realizowali w wielkich cyklach epickich i refleksyjnej liryce, 
w stylizowanej poezji intymnej oraz w wierszach, w których wykorzystywali 
tradycyjne romańskie lub orientalne formy stroficzne. Ich poezję patriotyczną 
charakteryzuje patos, inspirowany m.in. elementami stylu współczesnej retory
ki politycznej — zwrócił na to uwagę M ukarovskÿ (1935), którego zasług dla 
poznania ich wiersza i stylu nie sposób przecenić. W swojej rozprawie z 1934 r. 
M ukarovskÿ przekonywająco pisze, że w wierszach lumirowców, charak
teryzujących się mechaniczną jednostajnością, dominuje intonacja zdaniowa. 
Do elementów wypieranych zarówno przez intonację, jak i rytm należy styl 
pieśniowy. Jak sądzimy, można nawet mówić o tym, że intonacja rozwinięta 
u Vrchlickiego czy Ćecha w pewnym stopniu neutralizuje też różnice między 
metrami.

Tych cech stylu, który oczywiście naśladowała cała rzesza drugorzędnych 
liryków, Slâdek w pewnej mierze unika. Nawet tam, gdzie próbuje, tak jak jego 
koledzy, wprowadzić patetyczne fanfary intonacyjne, jest jakby „przytłoczony” 
tym, co kiedyś trafnie nazwano „zacinaniem się” jego wiersza (Ćapek 1932). 
Stylizacje artystycznie przekształconej pieśni (z elementami pieśni ludowej 
i literackiej) oraz spokrewnione z pieśnią utwory poetyckie należą do najbar
dziej wartościowych wierszy Slâdka. Milan Jankovic pokazał w swoich 
studiach nad twórczością Slâdka (1963, 1972), że także i tu — w paradoksalnej 
postaci — widoczny jest wspólny poetom lumirowcom punkt wyjścia. Typowy 
dla tej grupy liryków kult ideału i perfekcyjnej formy Slâdek realizuje w innym 
materiale niż jego koledzy, a mianowicie w pieśniach.

Wysublimowana i perfekcyjna pod względem formy pieśń liryczna jest 
jednocześnie tylko jednym z możliwych skutków tego procesu krystalizowania 
się formalnych założeń. Drugą możliwością są maksymalnie skondensowane, 
lakoniczne formy stroficzne, w których poprzez skoncentrowanie się na tym, co 
istotne (odbywa się to kosztem „pieśniowości”), osiąga się prawie aforystyczną 
formę wyrazu; los podmiotu lirycznego, jego fundamentalne credo życiowe 
zawarte zostaje w kilku silnie zrytmizowanych wersach. Te „epigramy”, jak 
będziemy je nazywać z braku lepszego określenia, przypominają najwybitniej
szego liryka poprzedniego pokolenia, Jana Nerudę. Natomiast forma pieśni, 
nadająca wierszowi cechy utworów śpiewanych, nawiązuje do poezji oponenta 
Nerudy — Vitëzslava H alka1.

Granice między „epigramem” a „pieśnią” są ze zrozumiałych względów 
nieostre. Kryterium rozróżnienia mogą być czynniki rytmiczne i metryczne, 
zasadniczą rolę odgrywają jednak bez wątpienia składnia i dobór słów, 
zastosowanie formuł pieśniowych, paralelizmów itd. Na kształtowanie „epi
gramu” ma wpływ również inny rodzaj stylu poezji Slâdka (i nie tylko jego) — 
nazwijmy go „stylem kolokwialnym”. Chodzi tu o styl nieskrępowanej narracji, 
występujący np. z jednej strony w krótkich formach epickich lub w liryce 
„maski”, z drugiej zaś w silnie nacechowanej emocjonalnie, ale niepieśniowej 
„liryce wyznania” (w której często stosuje się dialog lub raczej pochodne od

1 Oba rodzaje stylu tworzą w czeskiej liryce kierunek rozwoju, który po okresie przewagi 
intonacji (oprócz lumirowców podkreślali ją również pierwsi moderniści — przedstawiciele 
wolnego wiersza lat dziewięćdziesiątych) był kontynuowany przez A. Sovç, К. Tomana, a po 
wojnie przez F. Hałasa i innych.
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niego środki wyrazu — np. apostrofę). Drugi ze wspomnianych rodzajów stylu 
lirycznego jest właśnie następstwem stylizacji artystycznej pierwszego. Efektem 
dalszej transformacji każdej spośród odmian stylu kolokwialnego jest z jednej 
strony styl patetyczny wierszy, opiewających patriotyczne, historyczne czy 
religijne ideały (przedmiotem stylizacji jest wyznanie liryczne, rezultatem 
zmieszania typu patetycznego z niektórymi elementami pieśni jest styl dobit
nych i uproszczonych pod względem treści „deklamatorskich” oświadczeń 
Slâdka), z drugiej — styl epiki realizowany w różnych gatunkach i tradycjach. 
Moim zdaniem nie trzeba dowodzić, że przekształcenie stylu kolokwialnego 
w owe formy przebiega w kierunku odwrotnym niż w przypadku „pieśni” 
i „epigramu”. Patetyczne i narracyjne gatunki liryki mają tendencję do 
interpolacji, językowej i tematycznej rozwlekłości, do wydłużania okresów 
zdaniowych i podnoszenia amplitudy fal intonacyjnych. Slâdek dochodzi tu do 
wyników o wiele mniej oryginalnych niż przy stylizacjach zmierzających do 
skoncentrowania ekspresji.

Dla lepszej orientacji spróbuję przedstawić na schemacie omawiane tu typy 
stylu lirycznego:

patos

opowiadanie

deklamacja
wyznanie
emocjonalne

styl
kolokwialny

pieśń
„epigram”

Należy jeszcze dodać, że przy próbie ustalenia podstawowych typów stylu 
Slâdka pominięte zostały szczegółowe rozróżnienia w ramach epiki, zwłaszcza 
według kryterium znaczenia narratora osobowego. Także gdzie indziej można 
byłoby wprowadzić bardziej precyzyjne rozróżnienia, nie mówiąc już o for
mach przejściowych na granicy między poszczególnymi typami. Ponieważ 
jednak chcemy zachować „perspektywę z lotu ptaka”, zbyt wyrafinowane 
konstrukcje pojęciowe zaciemniłyby tylko obraz.

3. Schemat ten potwierdza pokrewieństwo Slâdka z poprzednim pokole
niem — Nerudy i Halka, z tzw. poetami generacji Maja. Przed laty próbowa
łem uchwycić opozycję między miarami metrycznymi jako nośnikami znacze
nia na przykładzie twórczości pokolenia Maja (Ćervenka 1964). Najistotniejsze 
okazały się opozycje: wers długi/wers krótki, trochej/jamb, podział na stro
fy/brak podziału na strofy. Opozycje te mają również znaczący wpływ na 
semantykę wiersza Slâdka (ostatnia pojawia się jedynie w ograniczonym 
stopniu w 5-stopowym jambie, i to w krótkim okresie. W zasadzie cała 
twórczość Slâdka, jak przystało na poetę piszącego pieśni, jest stroficzna).

Długi wers (tj. wers liczący 10 i więcej sylab) odpowiada u Slâdka 
panoramicznemu obrazowi rzeczywistości, patosowi i stylowi wysokiemu. Ten 
typ wersu dokumentuje związek poety z lumirowcami. Natomiast krótki wers 
w pieśni i epigramie jest raczej wyrazem subiektywnego liryzmu. Opozycja ta 
wynika zarówno z tradycji literackiej (długie wersy to m.in. również antyczny



heksametr i biblijny werset, francuski aleksandryn, szczególnie lumirowcom 
bliski, angielski wiersz biały itd.; wers krótki stosowany jest od dawna w pieśni 
literackiej i ludowej), jak i z immanentnych cech „fizjonomii” wersu: schemat 
melodyczny intonacji może w długim wersie stopniowo w pełni się rozwinąć, 
w krótkich wersach zmienia się szybkimi skokami. Analogicznie do tego 
w mniejszym lub większym stopniu zmieniają się składnia i słownictwo; im 
krótszy jest wers, tym silniejsza jest presja metrum deformującego słownik 
rytmiczny (Levy 1965). Wpływ rytmu jako „czystej formy” jest więc w wersie 
krótkim bardziej widoczny. Natomiast wers długi nastawiony jest raczej na 
„treść” (o semantyce wiersza długo wersowego zob. Trost 1966).

W drugiej parze opozycji przeciwieństwem trocheja, charakteryzującego się 
takimi cechami, jak „naturalny, swojski, tradycyjny, prosty, ludowy, zbioro
wy, spontaniczny”, jest jamb, określany jako „sztuczny, obcy (kosmopoli
tyczny), nowoczesny, literacki, wysublimowany, indywidualny, intelektualny”. 
Znaczenia metrum wynikają znów albo z jego wcześniejszych zastosowań, 
a więc z pewnej konwencji, albo bezpośrednio z jego struktury. Trochej 
występuje (chociaż w wierszu sylabicznym jedynie jako tendencja) przeważnie 
w piśmiennictwie staroczeskim, a zwłaszcza w twórczości ludowej, i uzyskuje 
stabilną formę w liryce odrodzenia tuż po reformie Dobrovskiego; jam b 
natomiast rzadko pojawia się do połowy wieku. To, że w poezji Machy wydaje 
się tak sugestywny i nowatorski, potwierdza tylko jego wyjątkowość (a dla 
wielu też obcość). Uważany jest za wiersz poezji światowej (nawet też 
i w sylabicznych wersyfikacjach: wiersz francuski jest u nas interpretowany 
jako jamb).

Zdaniem całej czeskiej wersologii i krytyki literackiej (włącznie z Nerudą 
1861) trochej odpowiada charakterowi czeskiej akcentuacji (akcentuacja opa
dająca) i jest miarą metryczną wyrastającą „naturalnie” z języka i łatwą 
do realizacji. Jamb wymaga większej wprawy, nagięcia języka do niezupeł
nie mu odpowiadającej miary metrycznej, wymaga finezji warsztatu poetyc
kiego. Kwestia różnicy między trochejem a jambem została tutaj sprowadzona 
do „naturalności” językowej, a więc umotywowana istotą „czeskości”. Pogląd 
ten nie jest jednak całkowicie zgodny z rzeczywistością, czego dowodzi masowa 
produkcja jambów przez kilkadziesiąt lat od czasów Nerudy i Slâdka. Wydaje 
się, że nawet „fizjonomia” trocheja obala pogląd o jego większej „neutral
ności”. W tym bowiem typie wersu rytm wyraźnie wysuwa się na pierwszy 
plan i drastycznie wpływa na dobór słów i składnię. Ten stary sąd mimo to 
znajduje uzasadnienie również w konkretnej strukturze tekstów pisanych 
wierszem. Jak wskazaliśmy gdzie indziej, realizacja miary trocheicznej w tekście 
wymaga silnej, ale jednak łatwej ingerencji w słownictwo, podczas gdy 
w przypadku jam bu potrzebne są nie tak widoczne, ale trudne do urzeczywist
nienia przesunięcia. „Naturalność” trocheja i jego ekspresywność rytmiczna 
mają więc — tak samo jak przeciwstawne właściwości jam bu — tę samą 
przyczynę.

Drugą strukturalną cechę, relewantną dla opozycji semantycznej trocheja 
i jambu, wyjaśnił Roman Jakobson (1938) wskazując na syntaktyczną łącz- 
liwość (konektywność) tekstów jambicznych, która wynika z potrzeby zrealizo
wania anakruzy za pomocą nieakcentowanych 1-sylabowych wyrazów; są to 
w większości słowa wyrażające i precyzujące związki gramatyczne między
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zdaniami i częściami zdania2. Tymczasem w przypadku trocheja pojawia się 
odwrotna tendencja: konieczność realizowania pierwszej pozycji przez sylabę 
akcentowaną prowadzi do rezygnacji z jasnego wyrażenia relaqi i do współrzęd
nej budowy zdań, nie precyzującej związków między jednostkami syntaktycznymi. 
W spomniana już opozycja naiwności i intelektualizmu sama się tu nasuwa.

Różnica semantyczna między jambem a trochejem zostaje więc zachowana 
także i wtedy, gdy obie miary metryczne stanowiące człony opozycji nacecho- 
wany/nienacechowany zamieniają się miejscami. Ta zamiana jest właśnie 
skutkiem poetyckiej działalności generacji M aja i lumirowców. D obrą ilustra
cję stanowi też twórczość Slâdka, w której (poza utworami adresowanymi do 
„specjalnego” odbiorcy) jest dwa razy więcej tekstów jambicznych niż trocheicz- 
nych. (Gdyby nie liczyć tekstów, ale poszczególne wersy, różnica byłaby o wiele 
większa, ponieważ dłuższe utwory są pisane prawie wyłącznie jambem.) To, że 
przytoczone tu opozycje semantyczne przy przesunięciu — jeśli chodzi
0 nacechowany człon opozycji — z trocheja do jam bu w dalszym ciągu istnieją, 
dowodzi, że w drugiej połowie XIX w. zmieniła się opozycja nacechowa- 
ny/nienacechowany w liryce jako całości, a nie tylko w obrębie wersu: 
tendencja do kosmopolityzmu, indywidualizmu itd. staje się w ogóle częsta
1 nienacechowana, nastawienie na to, co swojskie, zbiorowe, proste, wydaje się 
mniej oczywiste i wymaga szczególnego określenia. Wspomnieliśmy po
przednio już właśnie o „specjalnej” twórczości Slâdka. Z jednej strony chodzi 
tu nam o jego utwory stylizowane na folklor (już wówczas były one nb. czymś 
dość archaicznym), z drugiej — o jego znakomite wiersze dla dzieci. Te utwory 
„specjalne” są w przeciwieństwie do „normalnej” twórczości dla dorosłych 
i liryki artystycznej — pisane prawie wyłącznie trochejem. M iara metryczna 
jest tu częścią całego zespołu komponentów, które stawiają fikcyjny świat 
wieśniaka i dziecka — świat wyraźnie nacechowanych, zagrożonych, ale 
trwałych, autentycznych i przyrodzonych wartości — w* nieokreślonej opozycji 
do „pozbawionego cech” współczesnego społeczeństwa. Podobnie sytuacja 
przedstawia się w jednym z najważniejszych zbiorów wierszy Slâdka — Selské 
pisné. Autor, posługując się bardziej indywidualnymi i sugestywniejszymi 
środkami wyrazu artystycznego niż po prostu stylizacja na folklor, uwiecznił 
tam mityczną (Jirât 1948) postać chłopa jako strażnika przyrodzonych 
ludzkich cnót i narodowego bytu. Również i tu poeta stosuje trochej na nie 
spotykaną w poprzednich zbiorach skalę. Odwrotne zjawisko występuje w jego 
wczesnej epice ludowej pisanej 5-stopowym jambem: bohaterowie z prostego 
ludu — poprzez użycie metrum stanowiącego semantyczny kontrast z tematy
ką wiejską — zostają niejako zrównani z wybitnymi postaciami tradycji 
humanistycznej i ze współczesną elitą intelektualną.
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2 Prowadzi to nawet do nadmiernej łączliwości, która wydawała się różnym badaczom nie do 
przyjęcia (Zieh 1928). Wkrótce jednak w czeskim jambie dopuszczalna się stała swobodną zamiana 
wersów, które zaczynają się albo od tradycyjnego przedtaktu υ / ύ υ . . . ,  albo od jego. substytutu 
O u  u , tj. od zwykłego 3-sylabowego słowa. Rozwiązanie, które zostało zaakceptowane zarówno 
w romantycznym, jak też i w nowoczesnym jambie, umożliwia wybór stopnia łączliwości tekstu 
niezależnie od metrum, podczas gdy łączliwość ta w przypadku trocheja jest raczej ograniczana 
przez rygory metrum. Swoboda taka nie istniała w czasach Slâdka, kiedy przestrzeganie granicy 
słów między pierwszą a drugą sylabą wersu było normą metryczną (wers m ógł się również zaczynać 
akcentowanym 1-sylabowym słowem).



4. W systemach, w których występują omówione opozycje, z reguły
odgrywają pierwszorzędną rolę takie kombinacje dystynktywnych znaków, 
które są najbardziej oddalone od siebie: dla nas są to więc albo 4-stopowe3 
trocheje i 5-stopowe jamby, albo 4-stopowe jamby i 5-stopowe trocheje. 
Teoretycznie mogłaby elementarne semantyczne napięcie między metrami 
u Slâdka reprezentować którakolwiek z tych par. To, że w rzeczywistości
wyraźnie i jednoznacznie przeważała pierwsza z nich, wynikało z faktu, iż obie
zdefiniowane tu opozycje podstawowe (wers długi/wers krótki, trochej/jamb) są 
od siebie uzależnione. Ściślej mówiąc: przy absolutnej niezależności signifiant 
(trochej i jam b jako czyste rodzaje rytmu mogą być równie dobrze długie, jak 
krótkie) znaczenia cech 'krótkości5 i trocheiczny charakter (tj. np. liryzm 
i naturalność) z jednej strony oraz duża objętość i jambiczny charakter (np. 
patos i literackość) z drugiej — są do siebie zbliżone.

Tak więc 5-stopowy jam b i 4-stopowy trochej stają się najczęściej stosowa
nymi przez Slâdka miarami metrycznymi (zob. zestawienie w tabeli na końcu 
artykułu); jednocześnie są to miary metryczne najmniej do siebie podobne. (Ze 
względów praktycznych pomijamy tu wspomniane „specjalne” utwory dla 
dzieci i pastisze folklorystyczne).

Z drugiej pary przeciwstawnych metrów odsuniętej na margines pozostał 
w twórczości Slâdka jedynie 4-stopowy jamb. Brak 5-stopowego trocheja jest 
interesujący, a przy tym charakterystyczny dla lumirowców. 5-stopowy trochej 
był w pierwszej połowie wieku z reguły stosowany we wszystkich gatunkach 
wierszowanych, w których dominowały patos, styl wysoki i patriotyczna epika. 
Z liczących się bezpośrednich poprzedników Slâdka 5-stopowy trochej stoso
wał już Neruda (głównie w swojej oschłej, agresywnej i racjonalistycznej liryce 
młodzieńczej). Ta miara metryczna służyła mu do tworzenia wersów kolo
kwialnych o przytłumionej rytmiczności i wyrażała tendencje prozatorskie, 
podobnie jak podchwycone na ulicy „niemyte” i „nieuczesane” słowa. Takie 
zastosowanie trocheja oznaczało raczej okrutne szyderstwo z tej znanej niegdyś 
formy metrycznej niż próbę zachowania struktury metrycznej pobrzmiewającej 
niegdyś w sonetach, opiewających „Córę Sławy” Kollâra. Porażka 5-stopowe
go trocheja — najważniejsza przyczyna omawianego procesu przesunięcia od 
trocheja do jam bu, — spowodowana jest jeszcze czymś innym niż tylko 
automatyzacją metrum stosowanego uniwersalnie ponad pół wieku i chyba 
spowszedniałego przez częste użycie. Z semantycznej charakterystyki wersu 
długiego, z jednej strony, a z drugiej trocheja wyłania się jeszcze inna 
interpretacja tego procesu: dla świadomości literackiej lumirowców patos i styl 
wysoki (a więc wers długi) stały się czymś nie do przyjęcia bez odpowiedniego 
poziomu kultury artystycznej oraz pewnej ideowej i formalnej złożoności 
(związanej z jambem). Wzniosły temat trzeba było odnieść do literatury 
światowej, do uniwersalnej myśli humanistycznej; temat ten kiedyś był 
przedstawiany za pomocą swojskich, łatwo nasuwających się form metrycz
nych, które wyrażały narodową odrębność, musiały więc teraz wydawać się 
schematyczne4.

3 Podstawową miarą metryczną wersu krótkiego jest wers 4-stopowy; jeszcze krótsze miary 
metryczne powstały — o czym tu dalej będzie mowa — z wersu 4-stopowego.

4 Ten sam los spotkał — z dość podobnych powodów — jedną z form wersu, a mianowicie
długi daktyl pierwszej generacji poetów odrodzenia, który Palackÿ i Śafafik poddali krytyce
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Przeprowadzonej próby zrekonstruowania istotnego komponentu rytmu 
nie podważa, naszym zdaniem, niezwykle znacząca pozycja 5-stopowego 
trocheja w epice Svatoslava Ćecha (czwartego wybitnego poety współczesnego 
Slâdkowi). Wręcz przeciwnie: jeszcze ją  potwierdza. 5-stopowy trochej stoso
wany jest tu w wielkich, opiewających czeską historię eposach. Dzięki temu 
Ćech stanął na czele „narodowej” szkoły poetyckiej, która programowo 
odrzucała „kosmopolityzm” lumirowców. Naszym zdaniem 5-stopowy trochej 
jest tu manifestacją wierności prawdziwie czeskiej tradycji i „swojskim tema
tom ” — jak je wówczas określano — przede wszystkim jednak jest to wyraz 
ścisłej więzi z poetami odrodzenia. Możemy zastosowanie tej miary metrycznej 
oceniać również jako cytat metryczny, który jedynie ze względu na zwyczaj
ność wybranego metrum mniej rzucał się w oczy niż inny zabieg artystyczny, 
w którym Ćech odwołuje się do metryki odrodzenia, a który wyraźnie został 
przedstawiony jako cytat. Chodzi tu mianowicie o zastosowanie wiersza 
metrycznego (k wanty taty wnego) w eposie Żiźka, jako reminiscencji słynnego 
Przedśpiewu Kollâra do zbioru Córa Sławy. Cechowi udało się przy tym, dzięki 
wielu środkom stylistycznym, a także rytmicznym, nadać swoim utworom 
pisanym 5-stopowym trochejem współczesny charakter i pozbyć się związanej 
z tym metrum banalności5.

5. W takiej sytuacji 5-stopowy jam b jest w twórczości Slâdka właściwie 
jedynym liczącym się reprezentantem długich miar metrycznych. To decyduje
0 jego wielofunkcyjności: można używać go zarówno w epice, jak i w wierszach 
pełnych patriotycznego patosu i w rozważaniach nad najbardziej wzniosłymi 
tematami. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich zastosowań jest poza 
przewagą tematu nad zewnętrzną formą również bogactwo, rozczłonkowanie
1 często skomplikowanie opisywanej materii. To ostatnie wysuwa się na 
pierwszy plan przede wszystkim we wczesnych zbiorach Slâdka, w których 
5-stopowy jamb występuje w wierszach refleksyjnych, przenikniętych świado
mością skomplikowanej wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji podmiotu. U schył
ku twórczości poety można w 5-stopowym jambie rozpoznać zwłaszcza 
semantyczną cechę monumentalności, niekiedy też pojawia się pewne nace
chowanie dydaktyczne.

Szczególnej wzmianki wymaga użycie 5-stopowego jam bu w sonecie. Dla 
Slâdka jest on wręcz stałą formalną cechą sonetu (na równi z liczbą i układem 
wersów). Stąd też tutaj — i tylko tutaj — mimo przewagi tematyki patriotycz
nej nawiązuje do najróżniejszych tematów i postaw (np. w scenkach rodzajo
wych i na wpół epickich sytuacjach ze współczesności). Przedmiotem tej 
niezwykłej konfrontacji nie jest w żadnym razie jedynie określone metrum, ale 
forma sonetu jako całość, ze wszystkimi jej atrybutami. Takie użycie sonetu

w pracy Pocàtkovè ëeskèho bàsnictvi. Skoro już wspomnieliśmy o daktylu, dodajmy, że rozwinął się 
on z trudem ponownie w czeskiej liryce. Jeszcze u Slâdka spotykamy go stosunkowo rzadko, 
a jeżeli się pojawia, to prawie wyłącznie w bardzo krótkim, 2-stopowym wariancie, częściej zaś 
w daktylotrocheicznych miarach metrycznych, które pod względem formy i funkcji stanowiły 
wariant 4-stopowego jambu.

s Bardziej istotną rolę 5-stopowy trochej odgrywa później jedynie jeszcze w kilku kom pozy
cjach liryczno-epickich V. Dyka, napisanych u początku naszego stulecia. Na nich kończy się, jak 
dotąd, historia 5-stopowego trocheja w poezji czeskiej.



było wtedy czymś śmiałym i miało nowatorski charakter. Semantyczny efekt 
jest porównywalny z tym, jaki mogliśmy zaobserwować przy przedstawianiu 
postaci ludowych za pomocą długiego, patetycznego wersu: przeniesienie ludzi 
prostych i prostych sytuacji, przede wszystkim wiejskiej scenerii, w najwyżej 
ocenianą sferę dziejów powszechnych i kultury światowej.

M onotonia wersów długich ograniczonych tylko do jednej miary metrycz
nej nie jest, jak  sądzimy, prostym skutkiem zmierzchu 5-stopowego trocheja; 
raczej wyglada na to, że właśnie fakt istnienia w sferze długiego wersu w ogóle 
minimalnej potrzeby dalszej dyferencjacji przyczynił się do eliminowania 
długiego trocheja. Wielu poetów posługuje się jednym wersem długim — w od
rodzeniu był to 5-stopowy trochej, w czasach Slâdka 5-stopowy jamb.

Brak zainteresowania różnorodnością długich metrów możemy zaobser
wować u Slâdka na przykładzie 6-stopowego jambu. Ta miara metryczna, 
w której w większości wypadków cezura występuje dokładnie w tym miejscu co 
w aleksandrynie, funkcjonalnie nie różni się w sposób wyrazisty od 5-stopowe- 
go jam bu (miara ta występuje zresztą tak rzadko, że nawet nie warto o niej 
wspominać). Rzecz interesująca, że w wielu tekstach pisanych 5-stopowym 
jambem tu i ówdzie przypadkowo pojawia się aleksandryn i nie ma on nic 
wspólnego z konstruowaniem większych jednostek stroficznych. (To samo 
zjawisko spotykamy również np. w epice i twórczości dramatycznej Halka 
i wreszcie w przekładach Szekspira pióra Slâdka.) Także i w utworach 
z przewagą aleksandrynów pojawiają się przypadkowo wmieszane jamby
5-stopowe i czasami trudno rozstrzygnąć, która z tych miar ma dla danego 
tekstu pierwszorzędne znaczenie. Obie więc nie stanowią dla Slâdka dwu 
oddzielnych form metrycznych, choć z punktu widzenia ich „fizjonomii” 
i tradycji literackiej można je wystarczająco odróżnić. Ta różnica nie znalazła 
po prostu żadnego funkcjonalnego zastosowania.

Istnieje natomiast wyraźne formalne zróżnicowanie wskutek cech z punktu 
widzenia metrum raczej marginalnych — chodzi tu o różnicę między wierszem 
stroficznym a niestroficznym (ma ona znaczenie jedynie w przypadku 5-stopo
wego jambu, wszystkie inne typy metryczne występują u Slâdka w zasadzie 
tylko w formie stroficznej) oraz w ramach niestroficznego wiersza o różnicę 
między wierszem rymowanym a nierymowanym. Wiersz biały jest z kolei 
rodzajem cytatu metrycznego — Slâdek odwołuje się w ten sposób do utworów 
swojego przyjaciela, poety Jana Zeyera, do którego wyraźnie dopasowuje też 
swoją intonację (zob. Ćervenka 1982). Niestroficzny wiersz długi, jako krań
cowy przejaw dominacji tem atu nad „zewnętrzną formą”, występuje w wierszo
wanych opowiadaniach, poetyckich przesłaniach oraz patetycznych, retorycz
nych improwizacjach. Z niewielkimi wyjątkami jego zastosowanie ogranicza się 
do pierwszego okresu twórczości Slâdka; w późniejszych utworach również 
w wypadku wierszy długich wersu bez rymu prawie nie ma.

6. W odróżnieniu od monotonii wersu długiego krótkie metra zmierzają 
ku maksymalnej różnorodności. Z 4-stopowym trochejem konkuruje jam b 
tejże długości, wers skraca się aż do 3-stopowych miar metrycznych, a w wielu 
zbiorach poetyckich ważną rolę odgrywa kombinacja 3- i 4-stopowego wersu. 
Dalsze odcienie osiągane są dzięki różnym sposobom tworzenia strof, w któ
rych realizuje się różnorodne chwilowe efekty znaczeniowe — niestety, nie 
możemy ich już tu uwzględniać z uwagi na naszą całościową perspektywę.
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Konstrukcja stroficzna daje ponadto także trwałe efekty, np. w pieśniach służy 
do rozróżniania aluzji do pieśni ludowej oraz do pieśni literackiej. Dla strofiki 
ważna jest też różnica między wersami męskimi a żeńskimi (przy czym jamb 
tradycyjnie preferuje w ogóle bardziej te pierwsze, ewentualnie oba na zmianę, 
trochej natomiast — klauzule żeńskie).

Różnice znaczeniowe między członami tego bogatego zestawu form nie są 
zbyt ostre, a przede wszystkim nie są trwałe, ponieważ programowe wypeł
nienie tych form treścią dopasowane jest za każdym razem do potrzeb 
konkretnych zbiorów poetyckich. Barwność lirycznych form metrycznych 
wypływa przede wszystkim nie tyle z różności stylów i tematów, ile z powszech
nej i wszechobecnej potrzeby zróżnicowania. Typowy dla owego okresu jest 
cykl drobnych liryków intymnych, poruszających często ten sam temat 
w różnych aspektach i z innym odcieniem nastroju: ten typ kompozycji wręcz 
wymaga zmiany, różnych miar metrycznych (albo wariacji w obrębie miary 
dominującej). Ale również i takie, spowodowane czynnikami zewnętrznymi 
alternacje miary metrycznej są nośnikami znaczeń i wprowadzają do wierszy 
konkretne różnice znaczeniowe w powiązaniu z tradycją i wewnętrzną struk
turą każdej z nich. Występuje to u Slâdka np. w cyklu Pisnę ze zbioru Sluncem 
a stinem oraz w poświęconej śmierci matki poety części zbioru V zimnim slunci. 
Jak stwierdziliśmy we wprowadzeniu, dla semantyki metrum nie jest aż tak 
istotny tematyczny charakter cyklu, jak  raczej — stałe cechy znaczeniowe, 
które wiążą się z metrum wskutek poprzednich zastosowań i wynikają z jego 
ogólnego obrazu. Cechy te formują i modyfikują płaszczyznę stylistyczną, 
a więc i znaczeniową poszczególnych wierszy, wspólny temat cyklu przechodzi 
jakąś „historię” aktualizując się kolejno na różnych płaszczyznach znaczenio
wych.

4 - s t o p o w y  t r o c h e j ,  stojący w skrajnej opozycji do 5-stopowego jambu 
i stanowiący miarę metryczną najczęstszą w wersach krótkich i dlatego też 
najmniej semantycznie „wyspecjalizowaną” — na podstawie wcześniej wspo
mnianych motywacji związany jest ze środowiskiem czeskim i ludowym oraz 
z odcieniem znaczeniowym prostoty, jasności i jednoznaczności. Jak już 
zauważyliśmy we wprowadzeniu, charakterystyczne dla trocheja jest zaakcen
towanie rytmiczności, która opiera się na symetrycznej konstrukcji i ostrym 
rozróżnieniu mocnych i słabych pozycji metrycznych. To nasilenie rytmiczno
ści jako wyłącznie dźwiękowej cechy ekspiracyjnej może sprawiać wrażenie 
dobitności, stanowczości, zdecydowania (najbardziej uwidocznia się to w de
klamacji patriotycznego apelu czy zbiorowego wyznania, w którym pojawia się 
również semantyka ludowości) albo wręcz odwrotnie — owo nasilenie rytmicz
ności funkcjonuje jako wyraz lekkości, która nierzadko kontrastuje z bezpo
średnio wyrażonymi w wierszu przytłaczającymi przeżyciami bądź wiąże się 
jedynie z określonym zespołem tematycznym, który sam stwarza w wierszu 
pewien kontrast (może to być np. motyw dziecka w balladzie). Nasilenie 
rytmiczności w krótkowersowym wierszu trocheicznym znajduje zastosowanie 
także w wypadku pojawienia się lub jedynie zapowiedzi onomatopeicznych 
efektów, np. wtedy gdy zgodnie z tematem rytm wiersza ma wyrażać taniec, 
w ogóle szybki i rytmiczny ruch, przemijanie czasu i nieodwracalność losu.
4-stopowy trochej uzyskuje bardziej konkretne znaczenie również jako remini
scencja rzeczywiście istniejących czy też fikcyjnych dawniejszych form wiersza —
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jak np. pseudohistoryczna ballada rycerska lub ludowa czy też nawet rodzaj 
indiańskiego śpiewu chóralnego albo modlitwy (zasygnalizowany poprzez 
dziwaczne spiętrzenie męskich klauzul)6.

W wielu wypadkach 4-stopowy trochej pojawia się jednak jako semantycz
nie nie zidentyfikowany wiersz liryczny. Jego wybór sam przez się nie 
oznacza, że autor zdecydował się wybrać styl kolokwialny lub pieśniowy; 
cechy lekkości i prostoty przemawiają za stylem pieśni, dobitność i sta
nowczość rytmu zbliżają wiele wierszy pisanych tym metrum do rodzaju, 
który nazwaliśmy „epigramem”. Decydujący jest kontekst innych środków 
stylistycznych. W obu jednak przypadkach skojarzenie 4-stopowego trocheja 
ze znaczeniem naturalności i ludowości oznacza możliwość kontaktu z for
mami ludowymi — z pieśnią ludową czy przysłowiem. W przełomowych 
Pieśniach żałobnych, stylizowanych na pieśni pogrzebowe czy epitafia, Slâdek 
w pełni wykorzystuje ludowe skojarzenia 4-stopowego trocheja: forma trocheja 
ze specyficznym układem strof współtworzy tu gradację znaczeń prymitywiz
mu, który monumentalizuje się za sprawą opisu pokornego, a jednak emo
cjonalnego przeżycia śmierci.

Pozycję 4-stopowego trocheja można określić również rejestrując zmiany 
w częstości jego występowania. Traci on na znaczeniu w zbiorach wierszy 
najsilniej inspirowanych poetyką lumirowców, znaczenie jego znowu jednak 
wzrasta w drugim okresie twórczości Slâdka, kiedy to wzmaga się tendencja do 
ludowości, uproszczeń i tendencja do lapidarnego podsumowywania doświad
czeń życiowych. W zbiorach późnego okresu V zimnim slunci, Za soumraku, 
Léthé nie trzeba poszukiwać indywidualnej motywacji do użycia tej miary 
metrycznej — wiąże się ona w całość z intencją tych zbiorów, częste jej 
stosowanie współtworzy tu jednolity nastrój.

Jak wynika z paragrafów 3 i 4, j a m b  4 - s t o p o w y  nie należy do miar 
metrycznych, które w twórczości Slâdka tworzą fundamentalną opozycję 
semantyczną; zajmuje on miejsce między 4-stopowym trochejem a 5-stopo
wym jambem: z każdą z tych miar metrycznych łączy go jedna cecha 
wspólna i jedna go od nich odróżnia. Mimo to nie można go porównać do
5-stopowego trocheja. Pozostaje on (uwzględniając wspomniane opozycje 
podstawowe) trzecią co do częstości użycia m iarą metryczną. W atmosferze 
faworyzowania jam bu jako centralnej literackiej i ogólnoeuropejskiej formy 
wierszowej i pod wpływem tradycji Machy przekazanej przez pokolenie Maja 
ustabilizowała się w drugiej połowie stulecia pozycja tego typu wersu, który 
wyraża subiektywność (bez tendencji do łączenia z jakimś uogólnionym, 
powszechnym typem przeżywania), i to opartą na wzmożonym artyzmie 
i językowej kreatywności poety. 4-stopowy jam b jako krótka, tj. bliska 
emocjonalnemu liryzmowi, i jednocześnie jambiczna, zatem technicznie skom-

6 Slâdek poznał motywy indiańskie bezpośrednio w czasie swoich młodzieńczych wypraw do 
Stanów Zjednoczonych; także gdy chodzi o inną miarę metryczną niż 4-stopowy trochej, 
przypomnijmy w tym miejscu „aluzję” rytmiczną do fikcyjnej formy zaklęcia czy klątwy (obie te 
formy stanowiły u Slâdka części rytuału żałobnego Indian). W przypadku kombinacji 3- 
i 4-stopowego trocheja podstawową rolę odgrywają rymy monosylabiczne (por. wiersz Pomnik 
Indianuv).



plikowana miara metryczna, doskonale nadawał się do tego celu7. Przewaga, 
a nawet wyłączność męskich klauzul, stanowiąca dziedzictwo romantyzmu, 
nadaje temu wierszowi dynamiczny, wznoszący się charakter, podczas gdy 
realizowany przez przedtakty początek wersu, o którym była już mowa, 
poprzez wzmocnioną łączliwość syntaktyczną i precyzję wyrażenia relacji 
wzmagał racjonalność tekstu. Utwory pisane 4-stopowym jambem umiej
scowione są więc w najbardziej typowych przypadkach między lirycznym 
wyznaniem a refleksją. Rzadziej zbliżone są do gatunku pieśni, a na pewno nie 
do pieśni ludowej (przypominają raczej pieśń literacką należącą do folkloru 
miejskiego albo, przy bardziej patetycznej i deklamatorskiej stylizacji, przypo
minają pieśni grup czy zbiorowisk [Kollektivgesängen] lub hymny różnych 
ruchów narodowych). Form a językowa stanowiąca główną podstawę stylizacji 
w przypadku krótkich jambów jest stylem spontanicznej rozmowy toczącej się 
w kręgu komunikacji intymnej lub autokomunikacji. W raz z osłabieniem 
stylizacji artystycznej niektóre wiersze pisane 4-stopowym jambem schodzą też 
do poziomu swobodnej paplaniny. W odwrotnym przypadku, przy intensywnej 
stylizacji, 4-stopowy jam b bardzo rzadko powoduje kondensację wiersza lub 
tworzy rodzaj „epigramu”. Bardziej typowe są umiarkowane, użyte z artystycz
nym smakiem środki retoryczne, takie jak np. pytanie retoryczne czy apostrofa. 
Wyraźniej niż w innych formach krótkiego wersu uwidoczniają się tu metafory 
i barwne opisy przyrody. Nie sposób jednak skonstruować wewnętrznej relacji 
między tymi cechami stylu a metrum czy nawet stwierdzić, że mogą one 
występować w powiązaniu z innym metrum. Mówimy tu o współistnieniu cech 
stylu i metrum w typowych przypadkach użycia; współistnienie to nie jest dla 
nas wyrazem strukturalnej konieczności, lecz skutkiem dowolnego łączenia 
komponentów, z których każdy wskazuje na wspólną istotę, wyrafinowaną 
artystyczną formę wyrażenia siebie, swojej subiektywności.

Zgodnie z przedstawionymi rozważaniami liczba wierszy napisanych 4-sto
powym jambem osiągnęła w twórczości Slâdka dwa punkty kulminacyjne: 
jeden w jego pierwszym tomiku, Bàsnë, pełnym lirycznej medytacji na łonie 
przyrody, drugi w zbiorze Vzimnim slunci, w którym autor po dziesięciu latach 
uprawiania subiektywnej poezji i liryki „maski” wrócił do liryki wyrażającej 
osobiste przeżycia. Po pierwszym okresie dominacji 4-stopowy jam b zostaje 
wyparty przez zbliżony do niego formalnie daktylotrochej. Podmiot liryczny 
snuje tu refleksje pełne patosu lumirowców i w tym celu posługuje się
5-stopowym jambem. Po wspomnianym drugim okresie dominacji 4-stopowy 
jam b do końca, pozostaje w twórczości Slâdka, przede wszystkim w wierszach, 
które swą silną emocjonalnością przeciwstawiają się tendencji do skonden
sowanych „epigramów”. Pojawia się on również w nowym zbiorze „liryki 
maski” — Nové selské pisnę, gdzie funkcjonuje w rzadko dotychczas stosowa
nej postaci jako wiersz kolokwialny, i to również w tekstach pieśni zbiorowych.

7. Z 4-stopowego trocheja i jam bu powstały jeszcze „krótsze”, tj. 3-stopowe 
odmiany wersu. Można by postawić zarzut, że taki podział materiału badaw
czego nie jest jedynym możliwym, a nawet poddaje ten materiał większym
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7 W tym celu trzeba było jednak przezwyciężyć pewne problemy techniczne. Pierwszy czeski 
przekład Eugeniusza Oniegina jest napisany 5-stopowymi jambami; odnosi się to również do 
naśladowania tego utworu w oryginalnej twórczości jednego z przedstawicieli pokolenia Mâja.



rygorom niż trójstopniowa skala — wers „długi” (5-stopowy jamb), „średni” 
(4-stopowe miary metryczne) i wers „krótki” (3-stopowe miary metryczne). 
Dlaczego więc wolimy traktować 3-stopowy wers jako „superkrótki”? Przede 
wszystkim właśnie z powodu różnorakiej jego bliskości z odpowiednimi 
wersami 4-stopowymi. Oba typy metrum Slâdek (i zresztą nie tylko on) zwykle 
łączy. Również z funkcjonalnego punktu widzenia nie ma istotnych różnic 
w zastosowaniu miar 3- i 4-stopowych: w wersach 3-stopowych realizuje się 
raczej jedna z funkcji dłuższych miar metrycznych. W końcu 3-stopowy jam b 
i trochej jako samodzielne typy metryczne pojawiają się wyraźnie dopiero 
w momencie (zbiór Selsfce pisnę), kiedy u Slâdka zaczyna się uwidoczniać 
tendencja do maksymalnej skrótowości i do lapidarnej, aforystycznej ekspresji. 
Te typy metryczne powstają więc bądź usamodzielniają się w wyniku skrócenia 
dotychczas stosowanych dłuższych rodzajów wersu8. Aforystyczny „epigram”, 
na który tu ostatnio wskazujemy, powstaje z liryki kolokwialnej, przede 
wszystkim z pieśni. Nasilenie tego procesu odnajdujemy w zbiorze Za  
soumraku, który stoi całkowicie pod znakiem fascynacji centralnym tematem 
bilansu życia i oczekiwania śmierci. Bardziej wyrafinowane, obszerne refleksje 
wyrażane tu są przy użyciu dłuższych miar jambicznych, poza tym odnaj
dujemy już niemal wyłącznie lakoniczne „epigramy” charakteryzujące się 
3-stopowymi miarami; jak również pisane 4-stopowym trochejem, który łączy 
się z zagadnieniem losu i przez wyeliminowanie słów-łączników podkreśla styl 
epigramu, mieszczącego w bezpośrednim sąsiedztwie odmienne wyniki bilansu 
życia. (Dodajmy, że nic tak dobrze nie ilustruje semantyki 4-stopowego jambu, 
jak  jego nieprzydatność do realizacji „epigramu”.)

Pozostało nam jeszcze zbadać f o r m y  z ł o ż o n e  z d w u  m i a r  m e t r y c z 
nych.  Istotne znaczenie mają tu jedynie kombinacje 3- i 4-stopowego jam bu 
oraz 3- i 4-stopowego trocheja. (Interesujące jest, że do czasów nowszych 
rzadko stosowano kombinacje jam bu i trocheja.) Wspomniane kombinacje nie 
pojawiły się dopiero u Slâdka, istniały już wcześniej — dotyczy do przede 
wszystkim 4-wiersza, w którym 4-stopowe wersy (nieparzyste) regularnie 
przeplatają się z wersami 3-stopowymi (parzystymi). Gdy np.'w cyklu Pisné ze 
zbioru Sluncem a stinem dominuje wspomniana strofa jambicziia, oznacza to 
(jeżeli nie chodzi tu właśnie o cytat metryczny) bezpośrednie wejście w świat 
intymnej liryki pokolenia Maja, szczególnie jednak w świat niezwykle wtedy 
popularnego zbioru wierszy Halka Wieczorne pieśni. W duchu tej tradycji 
trocheiczne i jambiczne strofy-hybrydy są u Slâdka uzasadnioną formą liryki 
pieśniowej. Uwidocznia się to również w podkreślaniu budowy strof, ponieważ 
dopiero przy kombinacjach wersów, dopiero w całej strofie powstaje wrażenie 
całości rytmicznej; to samo wrażenie powstaje również w przypadku rymu 
przerwanego (abcb). W całkowitej zgodności z tym, co wiemy już o miarach 
metrycznych, również i tu jam b bardziej kojarzy się z pieśnią artystyczną (czy 
„literacką”), romancą, piosenką, współczesną pieśnią patriotyczną, w przeci
wieństwie do trocheja, który przypomina bardziej pieśń ludową. W tej ostatniej 
trochej występuje w postaci szczególnie rozwiniętej i w tej specy
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8 W przypadku sporadycznego użycia 3-stopowego jambu chodzi o wariant miary metrycznej 
pieśni albo o różne zastosowania szczególne; należy tu także uzasadniona tematyką aluzja do  
wersu Dumy Kozaków.



ficznej formie pojawia się przede wszystkim w tomie Selské pisnę. Znamienne jest, 
że w zbiorze tym kombinacja jambiczna (z wyjątkiem chóru żałobnego w utwo
rze Piseń vystëhovalcû i stylizacji pieśni kościelnej) traci swój pieśniowy charak
ter: tematyka wiejska przedstawiona w formie pieśni wymaga podobieństwa do 
tradycyjnej pieśni ludowej i stąd też potrzebuje trocheja. Jambiczne kombinacje 
w wymienionych zbiorach wierszy czerpią z innych cech strofy charakteryzującej 
się różnymi miarami metrycznymi, z jej zwięzłej pointy i semantycznej wyrazisto
ści wersów krótkich. Powstają wiersze nie mające charakteru pieśni i wyraźnie 
określone pod względem znaczeniowym. Jedynie w późnych wierszach ze zbioru 
Nové selské pisnę, w których w wielu przypadkach pojawiają się jeszcze 
kombinacje wersów o różnej liczbie stóp, przeważa — pod wpływem wszech
obecnej tendencji do lakonicznych „epigramów” — ta nie przypominająca pieśni 
stylizacja również w zwrotkach z kombinacjami trocheicznymi. Natomiast we 
wczesnej twórczości Slâdka zwrotka o wersach 4- i 3-stopowych (pisana na wzór 
Wieczornych pieśni) materię życia miała przedstawić w lekkiej i zrytmizowanej 
formie. W odróżnieniu od Halka młody Slâdek (podobnie jak Vrchlickÿ 
w swoim pierwszym utworze Z  hlubin) łączy tę ulubioną strofę pieśniową 
z bolesnym i przytłaczającym doświadczeniem życiowym.

8. N a tym kończymy nasze rozważania na temat najistotniejszych miar 
metrycznych w twórczości poetyckiej Slâdka. Co prawda, brak izomorfizmu 
treści i formy uwidocznia się dopiero po dokonaniu przeglądu, minio to jednąk 
nie można pomijać tendencji, zgodnie z którą w pewnych przypadkach 
metryczne signifiant dąży przeważnie do połączenia z określonym signifié. 
Signifié szukaliśmy przede wszystkim na obszarze stylistyki. Między znaczenia
mi znaków metrycznych a innymi prezentowanymi składnikami konstrukcji 
semantycznej wiersza istnieje albo kontrast, albo równoległość.

Mimo to może teraz, na koniec naszych rozważań, mamy prawo przed
stawić pewien rodzaj schematu. Schemat ten nie może być jednak uznany za — 
nawet uproszczony — obraz rzeczywistej semantycznej aktywności form 
metrycznych, ale za ilustrację tego, w jaki sposób ta aktywność wyglądałaby 
w modelowym przypadku, gdyby realny utwór liryczny można było łatwiej 
nagiąć do prostych zasad wymyślonych przez teoretyków. Jednym słowem, nie 
chodzi tu o więcej niż o schemat ogólnych tendencji, które w konkretnych 
przypadkach często. trudno dostrzec przy działaniu innych czynników.

Do znanego nam diagramu przedstawiającego podział poezji Slâdka 
dopiszemy więc cyfry, które wskazują ilość stóp w wersie:
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Różnica między trochejem a jambem według znanego klucza: swojski/obcy, 
subiektywny/obiektywny itd. występuje w każdej z kolumn — z wyjątkiem tej 
pierwszej od lewej strony.
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Zestawienie rozmiarów wierszowych w zbiorach wierszy J. V. Slâdka

В JM SS N PR ZŹ SaS SP ĆP VZS PS ZS N SP L

J1 (1) (1)
J2 (2) (1) (2) (2) (1) 1 1 2 (8)
J3 4 1 3 3 6 3 5 2 10 3 2 42
J3 złoż. (2) (1) 2(1) 1 3 (4)
J3 +  J4 5 2 2 8 17 9 3 7 5 2 60
J4 14 7 3 4 5 1 16 7 7 8 72
J4 złoż. 2 1 2 (1) 3 1 1 10 (1)
J5 niestrof. 6 3 10 4 4 27
J5 strof. 13 12 11 49 15 26 15 3 27 19 1 14 205
J5 złoż. 1 (1) (2) 1 2 (3)
J6 1 3 1 2 2 1 10
J wolny 2 7 3 1 13
T wolny 1 1 2
T2 (1) (2) (1) (1) (2) (7)
T3 2 1 1 2 9 1 2 1 7 8 2 36
T3 złoż. 1 1 2
T3 +  T4 6 2 1 10 7 3 2 2 4 5 1 43
T4 10 12 3 4 10 9 7 19 5 21 9 18 127
T4 złoż. 1 4 1 1 7
T5 1 (1) 1 2 3 1 8 (1)
T6 1 1 2 1 1 1 6
T8 1 1
D2 1 2 1(1) 1 1 2 3 2 1 14 (1)
D4,3 4 +  3 1 1 1 1 2 (1) 6 (1)
DT3 3 3 5(1) 8 1 2 4 26 (1)
DT3,4 1 2 3 .2 8
DT4 1 2 2 1(1) 4 1 1 4 1 1 18 (1)
DT wolny 1 1 2

67 62 41 49 59 81 57 30 106 11 91 44 54 752

Skróty w górnym rządku tabeli oznaczają tytuły zbiorów wierszy: В =  Bâsnë (1875); 
JM =  Jiskry na mori (1880); SS =  Svétlou stopou (1881); NPR  =  Na prahu raje (1883); ZZ =  Ze  
iivo ta  (1884); SaS =  Sluncem a stinem  (1887); SP =  Selské pisnë a Ćeske znèlky (1889); CP =  Ćeskć 
pisné (1892); VZS =  Vzimnim slunci (1897); PS =  Pisnê smuteâni (1901); ZS =  Z a soumraku (1907); 
NSP =  Nové selské pisnê (1909); L =  Léthé a jiné bàsné (1909).

W pierwszej kolumnie tabeli: J =  jamb; J1 (itd.) = ja m b  1-stopowy (itd.); J złoż. = ja m b  
złożony; J niestr. = ja m b  niestroficzny; J strof. =  jamb stroficzny; T =  trochej; D  =  daktyl; 
DT =  daktylotrochej.

Nie ma danych dotyczących poezji stylizowanej i liryki dla dzieci (włącznie z wierszem 
V détském koutku w tomie Nové selské pisnë). Liczby w nawiasach oznaczają pojawienie się danego 
metrum w kombinacji z inną, bardziej istotną miarą metryczną.

Liczby oznaczają ilość tekstów, w których pojawia się dane metrum, przy czym nie 
uwzględniono objętości tekstów; jako tekst traktowane są także wyodrębnione, odróżniające się 
miarą metryczną fragmenty polimetrycznych kompozycji (np. wstawka pieśniowa w wierszowanym  
opowiadaniu).

Przełożyła Magdalena Kurkowska
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