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ROZDZIA I

Do zagadnie poruszanych dotd przez history lite-

ratury przybywaj w ostatniej dobie kwestye nowe. Za-

gadnienia zwizane ze stylem poetyckim, ze sposobami

i formami wypowiadania myli, kwestye zwizku midzy
sowem i jego postaci zewntrzn a zawart w teme sowie

wartoci estetyczn budz coraz wiksze zainteresowanie.

Zdaniem jednego z niemieckici historyków literatury (R.

M. Meyera) nauka literatury dochodzi obecnie do przeko-

nania, e niejednokrotnie rozwój poety w caoci zaley

od materyau jzykowego danej epoki. W tej formie wy-

powiedziane to zdanie moe jeszcze na razie nie znajduje

potwierdzenia w faktach z dziedziny bada literackich,

moe zawiera w sobie nieco paradoksalnoci. W kadym
jednak razie jest pewnem, e do dawnej,* romantycznej

jeszcze metody badania dzie poetyckich ze wzgldu na ich

ide, i do póniejszej (pozytywnej), ledzcej przedewszyst-

kiem reminiscencye i wpywy, docza si obecnie metoda,

która kadzie duy nacisk na stosunki pomidzy sowem,

mow poetyck, a jej rezultatami obrazowymi ; rozwijaj

si i pogbiaj badania stylu.

Zdawaoby si, e waciwie nie mamy tutaj do czy-

nienia z czem nowem. Przecie krytyka literacka u sta-

roytnych po najwikszej czci bya formaln. Scholiaci

i retorowie o ile nie dawali komentarzy rzeczowych do dzie,

o których mówili, traktowali przecie prawie wycznie
kwestye formy i stylu ; oni to przecie wystawili cae listy

rozmaitych figur i tropów, od nich przecie pochodzi caa

terminologia w tej dziedzinie. Krytyka literacka nowo-

ytna od renesansu poczwszy idzie ostatecznie w ich lady

i równie w rozpatrywaniu i ocenie dzie poetyckich nie

umie waciwie wyj poza realia i filologi. Std te a
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gdzie do drugiej poowy wieku omnastego nie mamy ani

prawdziwej krytyki, ani prawdziwej historyi literatury i.

Dopiero od tego czasu zaczyna si gbsze wnikanie w dzieo

poetyckie, zaczyna si lepsze i dokadniejsze badanie z punktu

widzenia artystycznego i iistorycznego
;

powstaje nowa
nauka : iistorya literatury. Speniaa ona w swym rozwoju

coraz to nowe zadania, przystpowaa do rozwaania ró-

nych zagadnie, a ostatnimi czasy zwrócia pilniejsz uwag
take i na « sowo )>. Czyli : mogoby si zdawa, e wrócia

do tego punktu, na którym stali retorowie staroytni . Ale

« non bis in idem )>. Gdy dzisiaj rozkadamy mow poe-

tyck na jej najmniejsze pierwiastki, gdy zajmujemy si

szczegóowo kwesty porównania, przenoni, gdy przypa-

trujemy si poszczególnym wyrazom, to nie ciodzi nam
o formalistyczne klasyfikowanie zjawisk i o ich termino-

logi, jak staroytnym -, ale o ich zbadanie, o zrozumienie

ich istoty, o odkrycie zwizku midzy zewntrzn, aku-

styczn wartoci sowa, a immanentn jego wartoci
artystyczn. Rezultatem tej dnoci bdzie inne pojmo-

wanie poetyki, stylistyki, wersyfikacyi, anieli dawniej ^

;

bdzie szereg -rozpraw szczegóowych, powiconych roz-

patrywaniu bardzo starannemu przenoni, porówna i t. p. *.

^ Por. jednak : Maurycy Mann. Rozwój syntezy literackiej

od jej pocztków do Gerwinusa (Rozpr. Wydz. filg. Akad. Um. t. 48.

Kraków. 191 1).

2 Dr. Karl Borinski. Deutsche Poetik (Sammlung Góschen).

Leipzig, 190 1, str. 40.

^ Literatura niemiecka, w której ten objaw rozpocz si wcze-

niej, ni u nas, ma w tej dziedzinie bardzo interesujce rzeczy, jak

naprzykad : R. M. Meyer. Deutsche Stilistik, Miinchen 1906. —
Rudolph Lehmann, Deutsche Poetik, Miinchen 1908. — Franz

Saran, Deutsche Verslehre, Miinchen 1906. — Interesujce jest

zestawienie Poetyki Lehmanna z bardzo dobrem nieraz dzieem Die

Poesie von Moritz Carriere (Leipzig ^ 1884) ; dwa te dziea najlepiej

wiadcz o zmianie, przez jak przeszo pojcie poetyki.

* W literaturze francuskiej zapocztkowa ten ruch Ferdynand

de Saussure (zob. Ch. Bally. Le langage et la vie. Geneve. 191 3,

str. 42. — Saussure dziaa na uczniów swoich wykadami uni-

wersyteckimi przedewszystkiem ; w wydanym po jego mierci
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Pomidzy rodkami poetyckiej ekspresyi w niektó-

rych epokach literatury wane miejsce zajmuje epitet.

Z tej racyi zasuguje on take na osobne traktowanie, któ-

rego dotd dla literatury polskiej nie byo ^. Praca ni-

e Cours de linguistiquc generale «, Lausanne-Paris 1916, mamy
przedewszystkiem spostrzeenia czysto jzykowe). Wlad za nim

poszed Charles Bally : Traite de stylistiue francaise. Heidelberg

et Paris. 2 volumes. 1909 ; L'etude systematiue des moyens d'expres-

sion. Geneve. 1910 ; Stylistiue et linguistiue generale (Archiv fiir

das Studium der neueren Sprachen, vol. 128). — Gustave Lanson,

L'Art de la Prose, Paris, 1908. — Gramont, Traite de versification

francaise, Paris, ^ 1913.

W literaturze woskiej podstawowem dzieem w tym rodzaju

jest : Benedetto Croce, Estetica come scienza deli' espressione e lin-

guistica generale, Teoria e storia, Milano, ^ 1904.

W literaturze polskiej mamy cenne i interesujce dzieo Kazi-

mierza Wóycickiego, Forma dwikowa . prozy polskiej i wiersza

polskiego. Warszawa, 191 2.

W historyografii polskiej ostatniej doby mona tu przytoczy

nastpujce rozprawy : Maryan Szyjkowski. Przenonia w poezyi

modzieczej Juliusza Sowackiego (i 826-1 833). Studyum jzykowo-
psychologiczne (Przewodnik naukowy i literacki, rok 191 1, str. 26

i nastpne). — Maryan Szyjkowski. Wykrzyknik i pytanie reto-

ryczne w poezyach modzieczych Juliusza Sowackiego (i 826-1 833).

Przyczynek do poznania techniki polskiego romantyzmu (Roz-

prawy Akad. Umiej. Wydz. filolog, tom 47, rok 1910, str. 193-215).

— Marek Piekarski. Mistrzowstwo formy u Juliusza Sowackiego

(Ksiga pamitkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza

Sowackiego, tom II. Lwów, 1909). — Ludwik Werschler. O meta-

forach w powieciach poetycznych Sowackiego (tame, tom III).

— Alfred Wtorski. O jzyku i .stylu Irydiona (Ksiga pam. Kra-

siskiego, tom III, Lwów 19 1 2).

^ Przygodne wzmianki naturalnie si znajd ;
mówi o nich :

Jan Maksymilian Pawlikowski, Epiteta zoone u Sebastyana Fa-

biana Klonowicza (Sprawozdanie Komisyi Jzykowej Akad. Umie-

jtnoci, t. IV, Kraków 1891, str. 35-49.) — St. Dobrzycki, Pieni

Kochanowskiego, w Krakowie 1906, str. 115, 124. — Por. równie
monografie o Panu Tadeuszu Biegeleisena i Gostomskiego.

Dla literatury staroytnej : L. Cholevius, Epitheta ornantia,

uibus utitur Yergilius, cum iis comparata, uibus posteriores epici

latini, maxime uidem Silius, carmina sua distinxerunt. Pars I.

Diss. Kónigsberg 1865. — A. O. Cerny, Uber das sogenannte Epi-

theton ornans in den horazischen Ode. Progr. Briinn, 1878.



niejsza pragnie w czci zaradzi temu brakowi. Jej przed-

miotem jest epitet w polskiej poezyi pseudoklasycznej.

Wybralimy za ten okres dlatego, e w polskiej poezyi

jestto epoka najwikszego rozpanoszenia si epitetu ; nie

wchodzim}^ na razie w to, czy temu rozpanoszeniu si ma-
teryalnemu odpowiada take w wysokim stopniu skutek

artystyczny — tem pytaniem zajmiemy si szczegóowo

w trakcie pracy — faktem jest, e w poezyi pseudokla-

sycznej epitet pojawia si nader czsto i jest jedn z wy-

bitnych stylistycznych cech tej poezyi.

Zanim jednak przystpimy do rozpatrywania przed-

miotu, naley w paru sowach okreli, co to jest epitet ?

Co przez ten wyraz mamy rozumie ? Jakie jest jego po-

jcie ?

W swojej Stylistyce niemieckiej uskara si R. M. Meyer

na dotkliwy brak opracowa co do tego przedmiotu ^

;

tembardziej my moemy si uskara na absolutny brak

podobnych prac w literaturze polskiej. Naukowej styli-

styki, której celem byoby objektywne i teoretyczne badanie

stylu, a nie nauczanie praktyczne, nie posiadamy dotd.
Najlepsza stosunkowo stylistyka Chmielowskiego ^ równie
ma na oku wzgldy pedagogiczne ^, o epitecie mówi bardzo

niewiele (na str. 91), tak e pojcia o nim nie daje. Ale

i ustp, powicony epitetowi w Stylistyce Meyera, równie
nie rozwizuje wszystkich trudnoci, zwizanych z tem
zagadnieniem i przedmiotu nie wyczerpuje *. To te i w po-

niszych uwagach nie podejmujemy si wyczerpujcego

^ R. M. Meyer, Deutsche Stilistik. Miinchen 1906, vStr. 45.
2 Piotr Chmielowski. Stylistyka polska wraz z nauk kom-

pozycyi pisarskiej. Warszawa, 1903.
3 Chmielowski zreszt sam to zaznacza w przedmowie : ((Chcia-

em uatwi dalsz wpraw tym wszystkim, którzy si powanie
nad udoskonaleniem swego wysowienia zastanawiaj, przez wpro-

wadzenie ich do pracowni, e tak powiem, pisarskiej i w^skazanie

trudnoci, jakie pokona potrzeba, by zdolnoci swoje w kierunku

wyraania myli i uczu za pomoc sowa rozwin i spotgowa ».

(str. I.)

* Str. 45-53.



okrelenia istoty epitetu, pragniemy tylko zaznaczy nasz

punkt wyjcia dla jednego rozdziau z jego historyi.

Zdaniem Borinskiego epitet, najpierwotniejsza ze

wszystkich figur, spenia w mowie wyksztaconej zupenie

to samo zadanie, co w okresie prymitywnym kade sowo
wogóle, mianowicie : róniczkujce oznaczenie rzeczy

;

tem si tumaczy fakt, e w poetyckich dokumentach epoki

pierwotnej spotyka si epitety stae, tak zwane epitheta

ornantia, które nie s przypadkow ozdob mowy, ale

cile okrelonem uzmysawiajcem odrónieniem ; to odró-
nienie, t charakterystyk uzyskuje Homer, mówic zawsze

o « szybkonogim )> Achillesie, o « przemylnym » Odyseuszu

i t. d. ^ R. M. Meyer formuuje kwesty obszerniej i nieco

inaczej. Jego zdaniem epitetem jest ten przymiotnik attry-

butywny (przydawczy) , który jest uyty ze specyalnym

naciskiem. Zadaniem jego jest przedewszystkiem charakte-

ryzowanie indywidualne, wyodrbnienie jednostki, wzgl-

dnie przedmiotu przedstawianego z poród innych jednostek

tego rodzaju lub typu i wskazanie tego punktu, z jakiego

autor chce patrze na rzeczownik okrelany. Aby to osi-

gn, nie wystarczy najbardziej wyszukany prz5miiotnik,

jeeli nie ma zwizku specyalnego z danym przedmiotem.

Gdy za wyszukamy ju okrelenie odpowiednio dosto-

sowane, chcc wyrazi t dobitno i dokadno mamy
do wyboru podwójn drog : albo czsto uywa okrelnika

tego samego, ilekro wypada powtórzy dany rzeczownik,

albo znów, odwrotnie, przez zbyt rzadkie i niespodziewane

uycie. W pierwszym razie w wyobrani naszej dwa wyrazy

zlewaj si niejako w jeden, w jedno peniejsze i dokadniejsze

pojcie ; mamy tu do czynienia z owymi staymi epitetami,

których prototypem s epitety zdobnicze u Homera, a za

jego przykadem w ogóle w epopei klasycznej. W drugim

razie powiedzenie niezwyke wywouje wiksze zajcie si

wyobrani tym przedmiotem, a skupiona uwaga atwiej

odszuka charakterystyczne przymioty jednostki, jakimi

mówicy wydziela je z poród ogóu rzeczy podobnych ;

1 Deutsche Poetik, str. 41-42.
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tutaj mamy do czynienia z tak zwanym « epithete rare »,

co inonaby odda w jzyku polskim przez « epitet wyszu-

kany)) albo ((Wymylny)). Jako przykady tego ostatniego

t5^u Meyer wjmiienia midzy innymi (( leibgrimmige

Gesichter )) u Wienbarga, « griines Einerlei )> Strachwitza,

(( boshafter, einsamer Pfad )) Nietzschego. Skutek w obu

razach bdzie podobny ^. Ostatecznie wic definicya epitetu,

jak Meyer podaje, brzmi : (( Epitet jestto przymiotnik,

który jest w staym stosunku do pewnej okrelonej i indy-

widualnej istoty, albo przedmiotu ^ )). Stosunek stay, to

znaczy, e przymiotnik czy si nierozerwalnie z pojciem

danej istoty albo danego przedmiotu i charakteryzuje jego

stan trway, a nie stan chwilowy, chwilowy przymiot ^.

Zdaje nam si, e wywody Meyera monaby jednak

w niektórych punktach zaczepi. Mówi on, e epitet ma
oznacza stay stan rzeczownika ; równoczenie domaga

si od niego, aby by nawskro indywidualizujcy, aby

okrela tak cech rzeczownika, która go wyrónia od

innych tego typu lub gromady. Otó przypatrzenie si

epitetom w rónych dzieach poetyckich prowadzi do prze-

konania, e obydwuch tych W3miaga naraz pogodzi z sob
nie mona. Wemy, na przykad, taki ustp z Kochanow-

skiego :

A chytre morze, ile znakomitych,
Tyle pod wod ywi ska zakrytych.

Tu siedzi, zotem cze koronowana :

Tu lekkim piórem sawa przyodziana :

Tu chciwo nieszczliwa

Zbiera, a nie uywa.
Tu luba rozkosz i zbytek wyrzutny,

Pod niemi ndza prdka i al smutny.

1 Meyer. Deutsche Stilistik, str. 46-47, 51.

2 « Das Epitheton ist demnach das Adjektiv, das zu einem

bestimmten und individuellen Wesen oder Gegenstand in feste Be-

ziehung tritt ». (str. 46.)

3 Tame, str. 47. Na stronie 47-51 podaje Meyer krótk hi-

story epitetu a do ostatnich czasów.
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Tame i krzywda, i zazdro przeklta,
Przed któr biada zawdy cnota wita ^.

Otó w ustpie tym mamy do czynienia z niewtpli-

wymi, typowymi monaby powiedzie, epitetami. Oznaczaj

one stay przymiot rzeczownika, s z nim nierozerwalnie

zczone, absolutnie jednak nie mona powiedzie, jakoby

charakterystyka, dziki nim osignita, bya indywidualn

i indywidualizujc. Speniaj wic te epitety jeden postulat

teoretyka, ale zgoa nie speniaj drugiego. Z drugiej strony,

jeeli wemiemy epitet kadcy zbytni nacisk na owo indy-

widualizowanie, to popadamy w sprzeczno z postulatem

trwaoci zwizku midzy przedmiotem a jego przymiotem.

Naprzykad, gdy Kasprowicz powiada :

a soce, rozpaliwszy bezdenne niebiosy,

pali jej óte, pomarszczone skronie

i po policzkaci leje strumie aru,

w bezdwiczn skór piersi wysuszone zmienia

i wargi jej roztwiera, daremnie aknce
acti ! rzewicego zbawienia ^

to te epitety, artystycznie niewtpliwie doskonae, nie s
jednak odbiciem staego stosunku midzy rzeczownikiem

a przymiotnikiem. To samo monaby powiedzie o epite-

taci « kamienne, lepe przeraenie »
^, alt>o o epitecie

u Weyssenioffa : « Znalaz j u przeciodzcego Sasa, który

uprzejmym postukiem swej laski, napdza goci do sto-

owego pokoju na podwieczorek » (Puszcza), albo u autora

XVII wieku jeszcze, u Szymona Zimorowicza : alkierz

z okienkiem przyciylnem (Roksolanki, piew Timosa).

Aby doj do wydzielenia epitetu z przymiotników

wogóle, aby okreli gdzie mamy do czynienia z przymiot-

^ Pierwsza pie Fragmentów (Jana Kochanowskiego Dziea
wszystkie.Wydanie pomnikowe. Tom II.W Warszawie 1884, str. 460.)

^ Jan Kasprowicz. Gincemu wiatu. We Lwowie 1902, str. 50.

^ Tame, str. 71.
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niklem, jako czci mowy, a epitetem, jako poetyck

figur, musimy obra nieco inny punkt wyjcia. Zamiast

rozpoczyna od okrelenia istoty epitetu, lepiej bdzie

zacz od wyjanienia jego funkcyi. Zadanie przymiotnika

w mowie zwykej jest mylowe ; to zadanie bdzie, oczy-

wicie, istnie take i w mowie poetyckiej. Mylowe, to

znaczy, e ma on okreli bliej, albo uzupeni pojcie

zawarte w rzeczowniku, i tym sposobem stworzy pojcie

nowe. Na przykad : szed czowiek — szed stary czowiek :

przymiotnik « stary » spenia tu funkcy logiczn, mylow,
razem z rzeczownikiem tworzy pojcie nowe, róne od po-

jcia czowiek. Otó, jeeli chc to nowe pojcie wyrazi,

to musz uy przymiotnika (o ile, naturalnie, nie zecic

uy zupenie innego sposobu, naprzykad, zamiast « stary

czowiek » powiem « starzec », ale wtedy wchodz ju w zu-

penie inn dziedzin)
;
przymiotnik staje si tu konieczny.

W mowie poetyckiej (mniejsza o to, czy wizanej, czy nie-

wizanej, w ywej mowie, czy w pimie) funkcya przy-

miotnika bdzie, oczywicie, najpierw tak, jak w mowie

zwykej, to znaczy, dla okrelenia nowego pojcia uyje
si przymiotnika dodanego do rzeczownika, z którym razem

stworz to nowe pojcie. Naprzykad, gdy Mickiewicz mówi :

« Czasem do Litwy kwestarz z obcego klasztoru przyszed »,

to przymiotnik obcego jest tutaj konieczny dla wyraenia

myli tej, któr poeta tutaj chcia wypowiedzie — kwestarz

przybjrwa nie z klasztoru jakiego jednego, cile okrelo-

nego, o którym ewentualnie moga by mowa poprzednio,

ale z jakiego dalekiego, obcego ; albo : « wszystkie wyborne,

wszystkie sposobem domowym uwdzone w kominie dy-

mem jaowcowym » — obydwa przymiotniki s konieczne

dla wyraenia i dla zupenoci myli, speniaj funkcy

logiczn i mylow, bez nich zdanie nie miaoby sensu,

byoby niezrozumiae. Przymiotniki s tu przedewszy-

stkiem czciami mowy. Do tej funkcyi, któr przy-

miotnik przyniós z sob z mowy zwykej do mowy
poetyckiej, z mowy « logicznej » do mowy « artystycznej »,

docza si teraz jego funkcya druga. Wemy, naprzykad,

nastpujce wiersze z Pana Tadeusza :



- i3 -
Tymczasem przeno moj dusz utsknion
Do tych pagórków lenych, do tych k zielonych.

Szeroko nad bkitnym Niemnem rozcignionych...

Gdzie bursztynowy wierzop, gryka jak nieg biaa.

Gdzie panieskim rumiecem dzicielina paa,

A wszystko przepasane jakby wstg, miedz
Zielon, na niej zrzadka ciche grusze siedz.

Myl zawarta w tych wierszach dla swojej caoci logicznej

nie potrzebuje tych przymiotników. Powiedzmy : « Przeno
moj dusz utsknion do tych k, rozcignionych szeroko

nad Niemnem, gdzie ronie wierzop, gdzie dzicielina paa
rumiecem, a wszystko przepasane miedz, na której zrzadka

rosn grusze », a myl jest cakowita, nie braknie w niej

adnego ogniwa. Przymiotniki, których tu poeta uy nie

maj wic zadania logicznego, ale obrazowe. Charaktery-

zuj bliej pewne cechy i waciwoci przedmiotów, jak

barw, ksztat, pewn cech psychiczn i t. d., sowem,
przymiotniki te oddaj wraenie, jakie na nas owe cechy

przedmiotu W3rwieraj : wraenie zmysowe, konkretne,

albo wraenie duchowe, nastrojowe. W przytoczonych po-

wyej wierszach mamy przewanie do czynienia z przy-

miotnikami, oznaczajcymi barw : wraenie jakiego doznaje

nasze oko. W wyraeniu ciche grusze oddane jest wraenie

duchowe, nastrój w jaki nas wprawia widok i rozwaanie

owych samotnych grusz na miedzy. W wierszu : « widzia

sposób rozjcia krzykliwego sporu » oddane jest wraenie

akustyczne. Sowem, epitetem bdzie dla nas ten przy-

miotnik, który w zdaniu nie jest konieczny dla caoci myli

i jako taki moe by bez szkody dla gramatycznego i lo-

gicznego zwizku zdania opuszczony, natomiast uzmysawia,

uwydatnia, podkrela pewn charakterystyczn cech przed-

miotu, oddziaujc na nasz wyobrani, uczucie lub rozum.

W takiem pojciu epitetu zmieci si epitet we wszystkich

fazach swojego rozwoju, poczwszy od epickiego, Homerow-

skiego « epitheton ornans » a do najbardziej wyszukanego

« epithete rare » poetów nowoytnych
;
pod to okrelenie

podejdzie zarówno Homer, Wirgiliusz, Lucanus, Tasso
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i Yoltairc, jak i wszelki « le prince dc Tadjectif

inopine ^ ».

Naturalnie, i to okrelenie musi napotka na pewne

trudnoci. Jedne bd natury, e tak powiemy, praktycznej,

to znaczy, nam bdzie nieraz trudno okreli stanowczo,

czy przymiotnik w danem miejscu spenia funkcy gra-

matyczn, czy artystyczn, czyli, czy poecie w danej chwili

chodzi o cao pojcia, czy o jego obrazowo. Bdzie
to czste zwaszcza wtedy, gdy przymiotnik sam w sobie

mao ma plastyki, barwnoci, wogóle artystycznej wyra-

zistoci 2, jak si to czsto dzieje w poezyi pseudoklasycznej,

na przykad, w I odzie Komiana : ((wzniesie konsul bro
zwycisk, albo : (( uchod, rodzie niewolniczy ». Druga

trudno powstaje wtedy, gdy przymiotnik spenia równo-

czenie obydwie funkcye. Doskonay na to przykad znajdu-

jemy w Panu Tadeuszu, w pieni II, gdy poeta opisuje

dokejów hrabiego :

z tyu konno sugi

W kapeluszaci jalc^ grzybki czarnycli, Inicyci, maycli,

W kurtkacti, w butaci stryflastyci, w pantalonaci biayci

W wierszach tych przymiotniki powysze s ze stanowiska

gramatyczno — logicznego konieczne
;
gdyby bowiem poeta

powiedzia : (( z tyu konno sugi, w kapeluszach, w kurtkach,

w butach, w pantalonach », to zdanie tak sformuowane

nie miaoby sensu, dla caoci pojcia konieczne jest

zaznaczenie, w jakich kapeluszach, butach i t. d. Równo-

czenie za owe przymiotniki s niesychanie wyraziste,

podkrelaj one nie tylko cao pojcia, ale i jego

obrazowo. S wic równoczenie i przymiotnikami w
sensie gramatyczno - logicznym i epitetami w sensie

artystycznym.

Te trudnoci nie nale jednak do nieprzezwycionych.

W pierwszym wypadku dokadniejsze zbadanie stylu danego

poety, jego poj literackich teoretycznych, wzorów na

1 Okrelenie Rostanda w Ciantecler.

2 Przez « wyrazisto » oddajemy wyborny wyraz niemiecki

« Ansciaulicikeit ».
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których si ksztaci, da nam bardzo czsto do rki kryte-

ryum, z pomoc którego bdziemy mogli sprawdzi, czy

w danem miejscu mamy do czynienia z epitetem istotnym.

W drugim wypadku trudno jest jeszcze mniejsza, bo

przymiotnik jest tutaj niewtpliwie take i epitetem ; to

e spenia równoczenie take i drug funkcy, jego ciara-

kteru, jako epitetu, zupenie nie zmienia i nie przekszt^ca.

Takiem jest nasze okrelenie epitetu ; okrelenie, które

ma stanowi punkt wyjcia dla rozpatrywania epitetu

w poezyi pseudoklasycznej ; w cigu pracy, wanie przy

rozpatrywaniu materj^au, nadarzy si sposobno do uwag
szczegóowyci.

*
* *

Zanim poddamy nasz materya badaniu, naley naj-

pierw zobaczy, jakie pojcia teoretyczne o epitecie istniej

u naszycli pseudoklasyków. Poucz nas o tem ówczesne

dziea, mówice o stylu i jego waciwociaci. e za pojcia

literackie epoki pseudoklasycznej zalene byy silnie od poj
epoki Stanisawowskiej, przeto konieczn bdzie rzecz

przejrze w tym kierunku take i krytyków i teoretyków

polskich z drugiej poowy wieku XVIII. Wreszcie, poniewa
i teorya i praktyka literatury ówczesnej wywodzia swój

pocztek od klasycyzmu, wic musimy potrci chocia

take i o staroytnych i o poetyk renesansow. Gówny
nacisk, oczywicie, musimy pooy na lata ostatnie.

W krytyce staroytnej nie rozwodzono si zbytnio

nad epitetem, chocia poezya klasyczna, zwaszcza aciska,

tej ozdoby stylowej uywa bardzo obficie. Nie mówi o epi-

tecie Horacy w Licie do Pizonów, nie mówi te o nim Cycero

w swoich pismach z teoryi wymowy. Krótko mówi o nim

Kwintylian ^ ; umieszcza go midzy tymi tropami, które

su nie do okrelenia, ale do ozdobienia mowy ; uwaa, e
innem bdzie uywanie epitetów przez mówców, a inne przez

poetów — .ci ostatni « freuentius et liberius utuntur ».

Zdaniem Kwintyliana poecie wystarcza, jeeli epitet zgadza

^ Institutiones oratoriae, liber VIII, c. VI (w ustpie De tropis).



si z wyrazem, do którego naley (to znaczy, mówic po
dzisiejszemu, jeeli oznacza tak cech, która w rzeczowniku

samym z natury jego jest zawart), jak « dentes albi, humida
vina » ; mówca za powinien uywa takich epitetów, które

do pojcia zawartego w rzeczowniku co dodaj, naprz.

« scelus abominandum ». Najbardziej podoba mu si epitet

taki, który jest równoczenie poczony z przenoni, cupi-

ditas effrenata, turpis egestas, tristis senectus. Przestrzega

wreszcie przed zbytniem uyciem epitetów, bo jeeli mowa
bez nich jest sucha, to ich nadmiar powoduje tylko za-

mieszanie. Pogldy Kwintyliana odpowiaday praktyce li-

terackiej ówczesnej, a e w zasadzie byy suszne, przeto

opierano si na nich przez czas dugi. Poza autorami staro-

ytnymi, a midzy nimi i poza Kwintylianem moe naj-

bardziej popularn bya w drugiej poowie wieku XVI
i w wieku XVII poetyka Skaligera ^. Skatalogowanie, kla-

syfikacya i terminologia figur w poetyce nowoytnej wy-

wodzi si, zdaniem Brunetiera 2, ze Skaligerowskiej poetyki.

W ksidze trzeciej swego dziea, zatytuowanej « Idea )>,

a zajmujcej si przedewszystkiem tem, cobymy dzi
nazwali ekspresy poetyck, Skaliger mówi midzy innemi

take o epitetach ^. Epitet, wedug jego wywodów, spenia

trojakie zadanie : odrónia, naprzykad : « nigra hirundo )>,

dla wyodrbnienia od innych nie czarnych
;
powiksza

albo dodaje, jak « pius Aeneas », lub zmniejsza « frigida

bello dextera » *. Odrónia dwa rodzaje epitetów, pierwszy

« Yulgaris », to jest ten, o którym dopiero co mówi, i drugi.

^ Julii Caesaris Scaligeri viri doctissimi, Poetices libri septem.

Apud Petrum Santandreanum » 1586. Wydanie I byo w roku 1561

w Lyonie (Genewie). O poetyce Skaligera zobacz : Dr. Karl Bo-

rinski. Die Poetik der Renaissance und die Anfange der littera-

rischen Kritik in Deutschland. Berlin 1886, str. 8 i inne. — Ferdinand

Brunetiere, L'evolution des genres dans Thistoire de la litterature,

tom I, Paris ^ 1898, str. 45-52.
^ Tame, str. 49.
^ Str. 297-299.
* Dzi powiedzielibymy : rozszerza pojcie, zawarte w rze-

czowniku, albo jego zakres cienia.
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który my nazwalibymy dopowiedzeniem (Phoebus Apollo).

Odrónia dalej epitety, które s konieczne (jako przykad
podaje ((pater patratus »), od takich, jak <( Juppiter Optimus

Maximus ». Wywody jego istoty epitetu nie okrelaj, s
natury foniialnej, czasem przechodz w subtelnoci nie-

potrzebne ^, maj jednak w dziejach epitetu stanowisko

wybitne, w poetyce nowoytnej bowiem Skaliger jest pierw-

szym, który o tem mówi nieco szerzej, a przez liczne sto-

sunkowo przykady podaje wzory do naladowania i sposób

ich uycia.

Przytoczylimy Skaligera, jako tego, który pierwszy

z krytyków nowoytnych mówi o tym przedmiocie. Poetyka

jego oddziaaa nadzwyczaj silnie na pojcia literackie,

w szczególnoci na pojmowanie formy, na literatury no-

woytne 2. Na Skaligerze opieraj si poetyki szkolne, ule-

gajc oczywicie z biegiem czasu dalszym zmianom i mody-
fikacyom. Nie jest naszem zadaniem tutaj przedstawia

jej history ; wymienilimy Skaligera, jako pierwszego,

a teraz przejdziemy odrazu do poetyk i stylistyk polskich

wieku XVIII i pierwszych dziesitków wieku XIX ^.

Zaznaczmy odrazu, e zbyt silnego teoretycznego za-

jcia si epitetem u autorów tych nie znajdziemy. Pochodzi

to moe std, e krytyka literacka polska wicej ju syste-

matyczna dopiero teraz naprawd si zaczyna. Wobec tego

zwraca uwag najpierw na rzeczy najwaniejsze i najo-

^ Na przykad, gdy mówi, e epitet moe si odnosi do przy-

szoci, na przykad — miserrima Dido, albo powsta moe z nadziei :

Turnus nazywa Tulumniusa szczliwym, bo tego sobie yczy
(str. 297). Swoj drog ma te i uwagi bardzo trafne, na przykad,

gdy da od epitetu, aby by obrazowy, nie banalny (str. 299).

2 Co do literatury francuskiej por. Brunetiere str. 52 ; co do

niemieckiej — Borinski str. 141 nast. ; co do polskiej — Piotr Cimie-

lowski, Dzieje krytyki literackiej w Polsce, Warszawa 1902, str. 43,

44, S8.

^ W wieku XVII mamy « Praecepta poetica » Sarbiewskiego,

który (sam bdc pod wpywem Skaligera) w V rozdziale mówi
o epitecie. (Ks. Romuald Koppens. Anecdota Sarbieviana, VII Spra-

wozdanie zakadu naukowo — wyciowawczego OO. Jezuitów w B-
kowicaci pod Chyrowem za rok szkolny 1900. Przemys 1900, str. 15)



gólniejsze, a nie dochodzia jesz(v< do takiego szczegóu

technilci, jakim jest epitet. To te nicina o epitecie mowy
ani w « Zabawkacti wierszopiskich i krasomowskich » Rze-

wuskiego, ani w « Listaci krytycznych » wydrukowanych
przy komedyi Czartoryskiego « Kawa », ani w podrczniku
szkolnym Golaskiego « O wymowie i poezyi «, ani w « Sztuce

rymotworczej » Dmochowskiego ^. Natomiast znajdziemy

uwagi o epitecie u Piramowicza w jego podrczniku « Wy-
mowa i Poezya dla szkó narodowych pierwszy raz wydana.

W Krakowie roku 1792 », w rozdziale IX, zajmujcym si
« wysowieniem, czyli wymówieniem (elocutio) w stosunku

do myli 2. Epitet, albo, jak Piramowicz sowo to tumaczy,

przymiotowy wyraz, przez « wytknicie wasnoci rzeczy »

nadaje mowie « rónoksztatno », w czem spenia funkcy
tak sam, jak figury wogóle. Bez epitetu « czsto wyobra-

enia i nazwiska s sabe, osche, niedostateczne i prawie

martwe ». Dziea dobrych pisarzy okazuj niezliczone przy-

kady tego, jak wiele epitety pomagaj piknoci mowy
tak wizanej, jak i prozaicznej. Przestrzega Piramowicz

przed uywaniem takich epitetów, « które do objanienia,

do mocy, do ksztatu nic nie su », przed uywaniem zbyt-

niej ich liczby i wreszcie przed uywaniem « wytwornych
i, e tak rzek, olbrzymskich ». « Czowiek majcy smak
prawdziwy nigdy epitetów nie uywa, gdzie ani mocy, ani

w^azistoci, ani piknej postaci nie nadaj. S to farby,

które mi i szpec kiedykolwiek nie naladuj przyrodzenia,

jeeli nie czyni wydatnym obrazu, jeeli dobrze cieni nie

odbijaj » ^.

^ St. Dobrzycki. Notatki do dziejów jzyka polskiego lite-

rackiego. II Z dziejów jzyka krytyki literackiej polskiej (Prace

filologiczne t. VII. Warszawa 191 1, str. 394-424).
2 Str. 245 i 250-253.
^ Przy sposobnoci warto zwróci uwag na to, e w tych ust-

pach Piramowicz korzysta z Kwintyliana, o czem niech wiadcz
nastpujce zestawienia.

Kwintylian : « Eo (to znaczy epitetu) poetae et freuentius

et liberius utuntur » — Piramomcz : « Poetowie w ich uywaniu
i obfitszem i mielszem wicej sobie pozwala zwykli ».

Kwintylian : « Ne oneretur tamen multis. Nam fit longa et



- ig -
Take i wród krytyków waciwego okresu pseudo-

klasycznego, to jest w pierwszych dziesitkach XIX wieku

nie znajdziemy zbyt wielu uwag o epitecie. Stanisaw Po-

tocki wspomina w dziele « O Wymowie i stylu », e nie naley
naduywa przymiotników ; « nie s one czsto bez mocy
i piknoci, ale ich syto, zamiast wzmocnienia, osabia

styl, jak mnogo rozrzuconych wiate, nie janiejszym

lecz zamieszanym obraz czyni » ^. Kropiski w swej « Sztuce

rymotworczej » nie zajmuje si epitetem teoretycznie, ale

znajdujemy tam ustp, w którym zaleca poetom uywanie
epitetów, majcych doda mowie poetyckiej ozdób i blasków :

Wporód zamonych grodów, wielkoci przybytków,

Pozwalam nie szczdzi ozdób przepychu i zbytków.

Zawieszaj tam oboki na miedzianych szczytach,

Tocz zociste dywany po gadkich granitach.

Zachwycaj wzrok i zmysy, otwórz mi podwoje,

Gdzie po mikkich jedwabiach stpa bóstwo twoje.

Z jej czarujcych wejrze syp zabójcze gromy.

Po ulotnych kdziorach mie sylwy i gnomy
;

Niech jej nieyste ciao wietna kryje szata,

Na któr si skaday cztery czci wiata » ^.

Osiski w wykadach swoich mniej zajmuje si teory,

impedita, ut in uaestionibus eam iudices similem agmini to-

tidem lixas habenti, quot milites quoque : in quo et numerus est

duplex, nec duplum virium ». — Piramowicz : « Lecz jak wielk
w tej mierze baczno mie naley, aeby... wielk ich liczb mowy
swoje nie natyka... Daj ' Rycerzowi germka, który or i puklerz

niosc i sam te waleczny do powikszenia siy w szyku i do przy-

zwoitej okazaoci suy ; ale jeli pomnoysz prónych luzaków

liczb, nie tylko mocy nie przydasz, lecz jeszcze przeszkod w
robotach onierskich sprawisz. »

^ Tom II. W Warszawie 1815, str. 25.

2 Rozmaite pisma Ludwika Kropiskiego. Lwów, 1844, str. 115,

Sztuka rymotworcza Kropiskiego powstaa wprawdzie ju w epoce,

kiedy rozwija si romantyzm, pisana wkrótce po roku 1828 (zob.

Roman Piat. Historya literatury polskiej, tom IV, cz II, Lwów
1908, str. 140-141), wyrosa jednak cakowicie z poj i pogldów
klasycznych, naley wic duchowo do omawianej przez nas epoki.
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ale przy omawianiu i przy ocenie poszczególnych dzie

poetyckich od czasu do czasu take i t stron porusza.

Gani on, naprz., nadmiar epitetów w rozdziale : « Przymioty

i zalety stylu » : a Có wic psuje tak pikny obraz ? zapewne

nie tre wana, ale... wymuszona usilno w szukaniu do

kadej rzeczy kilku przymiotników, gdy mona byo prze-

sta na daleko mniejszej ich liczbie ^ ». Mówic o « Wojnie

Chocimskiej » Krasickiego ^ podkrela w pieni IX trzy

epitety : okropnym jkiem, ulewy srogie i okropne
grzmoty, i daje taki komentarz : « Mao on (Krasicki) zwaa
na moc i waciwo przymiotników, które rzeczom nadaje.

S to w rku poetów silne pomocy, któremi oni obraz czsto

z siebie pospolity do szczytnej wysokoci podnosz ». Pod-

krela dalej niewaciwo nadawania epitetów ogólnych,

bez rónicy rzeczowników, przy których s uyte : « Zbywao
Krasickiemu (w Wojnie Chocimskiej) na tej zalecie. Oto

w niedawno przytoczonym wyjtku « my nocne wyj
jkiem okropnym » i równie daj si sysze grzmoty

« okropne ». Tu « jaskrawy )) ogie wylata z oboków,

tam równie « jaskrawy w ogie paa w oczach Zawiszy.

Walczcy rycerze czyni z siebie « wielkie widowisko » :

sowem, epiteta ogólne, dawane bez rónicy rzeczom wcale

odmiennym, nigdzie nie stopniowane, a powikszej czci
w tem wyraeniu « wielki, srogi, straszny, okropny )>, za-

warte, dla tego samego adftej mocy nie maj, e je na

kadej niemal spostrzegamy karcie. Nie jest obojtnem

w poezyi, o co proza nawet troskliwa by winna. Tacyt,

Salustyusz, Liwiusz inaczej malowali obrazy ; umia z nich

Rasyn i Kornel korzysta » ^. Nie podobaj si równie

Osiskiemu epitety dane Zawiszy : « Jakie ma przymioty

Zawisza ? pikny, rany, hoy, ochoczy )) *. Chwali natomiast

1 Dziea Ludwika Osiskiego. Warszawa 1861, tom IV, str. 22.

(Wykady Osiskiego odbyway si od roku 18 18-1830, por. Piat,

str. 122-123,)

2 Tom II, str. 211.

^ Tame, t. II, str. 212.

* Str. 214.
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Osiski Dmochowskiego, tumacza Iliady, za ostrone uy-
wanie przymiotników : « Chroni si take Dmochowski,

dla wdziku jzyka i wiersza, czstych powtarza przy-

miotników wyraajcych szczególne wasnoci bogów
i bohaterów, a wyrazy jego s trafne i atwe, jak prdko-
nogi Achilles, modrooka Minerwa, chmurowadzca Jowisz.

Mimo czste takowych przjnniotów powtarzanie w innym

przykadzie, trudno si oswoi z pstroszyszakim 'Hektorem,

sowiook Minerw, wieloaw flott, i wenoszatemi

owcami ^ ».

Warto nakoniec przytoczy pogldy Brodziskiego,

który w pewnych szczegóach swojej dziaalnoci literackiej,

jako poeta i jako krytyk, stanowi przejcie od klasycyzmu

do romantyzmu, przewanie jednak ma w sobie jeszcze

wiksz sum cech klasycznych. O epitetach Brodziski

mówi w wykadach uniwersyteckich (1820-1830) o stylu

i wymowie ^. Odrónia prz5miiotniki uywane z potrzeby

dla zrozumienia myli, naprz., dawne czasy, od uywanych
« dla upiknienia i nadania mocy rzeczownikowi » ^.

da od epitetów, aby .byy obrazowe, « to jest, eby
do zmysów mówiy, eby albo rzeczom idealnym doda-

way obrazu, albo zmysowym przymiotów moralnych,

naprz. samotny ksiyc, uwida nadzieja ». Przy-

miotnik nie przedstawiajcy nic zmysom osabia styl.

Nie lubi Brodziski takich epitetów, których przymiot

jest znowu oznaczony przysówkiem, naprz. prdko
wiszczca strzaa, ani zbyt dugich, naprz. srebrno-

przeroczysty strumie, poniewa, jego zdaniem,

epitet winien zawiera jedno tylko pojcie ; dopuszcza

je jednak w dzieach naukowych i w epopei, nie uznaje

w liryce i w tragedyi. Interesujce jest uzasadnienie tego

pogldu : przymiotniki zoone « oznaczaj zawsze spokojne

1 Tame, t. IV, str. 222.

2 Pisma Kazimirza Brodziskiego, wydanie zupene staraniem

J. I. Kraszewskiego, tom V, Pozna 1873, str. 168-170.

3 Czyli odrónia funkcy przymiotnika logiczn i gramatyczn
od artystycznej (por. nasze uwagi na pocztku pracy).
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rozpatrywanie si w rzeczy », a to jest waciwoci epopei.

Po dzisiejszemu to wyraziwszy otrzymamy zdanie, e poeta

epiczny powoli i spokojnie traktuje swój przedmiot, a wic
ma czas na zastanawianie si nad przedmiotami i poj-
ciami ; razem z poet równie i czytelnik epopei moe odda
si temu spokojnemu i powolnemu rozpatrywaniu przed-

miotów. Kae te Brodziski unika przymiotników « pieci-

wych i wyszukanych », które nie daj adnego obrazu,

naprz., eteryczny, seraficzny, da za, aby przymiotnik

mia cech nowoci, to znaczy, nie eby uywa zupenie

nowych ^, ale « eby unika takich, które przez czste uy-
wanie wieo utraciy ». Zdaniem Brodziskiego pisarzem,

który nadzwyczaj szczliwie uywa przymiotników, jest

Woronicz w kazaniach.

Brodziski jest wic ostatnim z rzdu tych teoretyków

i krytyków literatury, którzy w epoce klasycznej mówi
o epitecie ; z nich wszystkich mówi on o epitecie najwicej

i najlepiej. Krytycy póniejsi ju bd wicej zajci innemi

kwestyami, w poezyi te epitet nie bdzie odgrywa roli

tak znacznej, jak w okresie klasycznym ^
; tem si tumaczy,

e w póniejszych poetykach polskich przedmiot ten bdzie
traktowany bardzo pobienie ^.

^ Jest wic Brodziski przeciwnikiem epithete rare.

2 Mamy tu na myli zmniejszon liczb epitetów w romantyz-

mie, gdy co do znaczenia ich artystycznego niewtpliwie posiadaj
one wysokie zalety stylu poetyckiego, jak zobaczymy w poniszych
przykadach (Mickiewicz, Sowacki).

^ Dla przykadu podamy tu niektóre z owych poetyk : Nauka
poezyi Hipolita Cegielskiego. Pozna, 1845 '< uzupeniona przez

Wadysawa Nehringa, wysza po raz ostatni w Poznaniu roku 1879.

Autor opracowa j dla modziey polskiej wedug dziea Karola

Henryka Wackernagela (Poetik, Rhetorik und Stilistik). — An-
toni Gustaw Bem, Teorya poezyi polskiej z przykadami w zarysie

popularnym analityczno-dziejowym. Petersburg, 1899. W obu
tych poetykach, wprawdzie pojtych, zwaszcza ostatnia, w zupenie

inny sposób, ni dawniejsze, o epitecie wcale niema mowy. Pomi-

jamy zupenie poetyki i stylistyki innych autorów, jak naprz. :

A. Bdzkiewicza, K. Ostrowskiego, L. Jenikiego, W. A. Bruchnal

skiego, W. Zagórskiego i t. p.

Ciekawym objawem zapatrywania si na epitet moe by



ROZDZIA II,

O ile teorya literatury pseudoklasycznej nie zajmowaa
si zbytnio epitetem, o tyle poezya sama przeciwnie ho-
duje mu w wysokim stopniu, uzyskujc przez to swoiste,

tak charakterystyczne dla niej zabarwienie stylowe. Zo-

niedawno wydana ksika Antoniego Albalat « Comment ii faut lir

les auteurs classiues francais de Yillon a Yictor Hugo ». Paris, 191 3.

Jestto rodzaj historyi literatury klasycznej francuskiej, rozpatry-

wanej z punktu stylistycznego. Autor w przedmowie wyranie to

zaznacza : « L'examen intrinseue des talents et du style est peut-

etre encore le seul moyen qui permette de dire quelque chose de

nouveau sur des ecrivains si souvent et i laborieusement interpretes.

Assez de psychologie et d'esthetique ! Assez d'ideologie pedante et

de commentaires ! » (str. vi). Sposób mówienia o autorach w zupe-
noci to potwierdza : jestto co w rodzaju stylistyki tych pisarzy.

A jednak w ksice owej w 80 na 382 stronach o epitetach znajdu-

jemy nadzwyczajnie mao wzmianek ! Oto wszystko : Rabelais —
« ii entasse les verbes et les epithetes » (str. 11). — Ronsard « a publie,

d'ailleurs, un Art poetique plein d'excellents conseils, entre autres

sur Temploi des epithetes » (21-22). « Les epithetes imprevues (j'en-

tends la qualite rare des adjectifs) et Temploi des substantifs (tant

au singulier qu'au pluriel) sont encore deux catacteres tres distinc-

tifs du style de Bossuet, qu'il est interessant de rechercher et de

noter au passage. « Convoitises indociles... joies pernicieuses... glo-

rieuses bassesses... tendresses dissolues... ce siecle delicieux... dou-

leur tuante et crucifiante... nos coeurs delies de Tamour du monde...

etc. » : voila ses epithetes. » (163). — O Telemaku Fenelona Albalat

tak powiada : « Malheureusement toute la partie descriptive y est

incolore et revdle un homme qui n'etait ni artiste ni peintre, un
prosateur qui recherchait de preference les epithetes fades et inex-

pressives. » (166-167). — O Massillonie mówi, e uywa « epithetes

incolores » (170), a o Delillu w dziele Jardins, e ma « les epithetes

banales » (309). — Wreszcie o Chenier powiada, e « ii transpose

les epithetes du grec en francais » (331). — Widzimy wic, e ksika
mówica o stylu prawie zupenie pomina epitet. Albalat znany

jest jako autor zajmujcy si prawae wycznie badaniami stylu.
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baczni}' teraz, jak si ten epitet przedstawia u poetów;

podamy nasz materya, aby przy kocu wycign z niego

nasuwajce si wnioski. Materya musimy poda w toku

pracy, choby z niebezpieczestwem jej przeadowania

;

innej jednak drogi niema, a w badaniaci tak drobiazgo-

wycli wzgldy potoczystoci rozprawy musz ustpi na

plan dalszy. Uwzgldniamy poetów nastpnych : Woronicza,

Niemcewicza, Godebskiego, Komiana, Osiskiego, Feli-

skiego, Wyka, Kropiskiego, Morawskiego, Tomaszew-

skiego i Dmuszewskiego. Zbyteczn jednak byoby rzecz
uwzgldnia absolutnie wszystkie dziea wszystkich tych

poetów ; dla tej waciwoci stylowej, jak stanowi epitety,

wystarcz z kadego pisarza pewne próby, przy czem oczy-

wicie bdziemy si starali uwzgldnia ewentualnie — o ile

byy — ewolucye i zmiany w ich stylU. Zaczniemy od Ko-
miana i Osiskiego. Nie dlatego, iby oni byli chronolo-

gicznie najpierwsi, ale dlatego, e do dzidnia uwaa si
ich za najbardziej typowych reprezentantów poezyi pseudo-

klasycznej i e wspóczeni im uwaali ich za poetów najzna-

komitszych, (( za koryfeuszów i naczelników caego ówczes-

nego ruchu literackiego » ; « obaj wani do charakterystyki

czasów Ks. Warszawskiego, bo na zewntrz nie Woronicz

i Niemcewicz, tócz oni wiod rej w ówczesnej literaturze,

nadaj jej ton i kieruj ruchem literackim, odbierajc hody
od innych poetów i od publicznoci ^ ».

Koimian,

Komiana uw^aa St. Tarnowski za najlepszego i naj-

bardziej utalentowanego poet poród klasyków : « na gro-

bowcu dawnego klassycyzmu piknie wyglda figura naj-

zdolniejszego i najpowaniejszego z naszych ówczesnych

klassyków, Komiana ^ ». Wiersze jego nazywa jdrnymi
i zwizymi, kutymi z marmuru ; twierdzi, e Komian by

^ Piat, op. cit., str. 102, 103.

^ Kajetan Komian. Róne wiersze (Przegld Polski t. III,

Kraków 188 1, str. 156).
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jedynym z naszych klasyków, który uznawa i naladowa
klasycyzm rzymski, nie francuski ^. « Wirgiliuszowska

doskonao formy bya dla niego ideaem smaku, usiowa

j powtórzy i nie mona powiedzie, eby mu si to byo
zupenie nie udao... W wyborze sów, epitetów najtraf-

niejszycli i najlepiej rzecz oddajcyci, w zwizoci skadni,

w cigym i harmonijnym utrzymaniu tonu, jaki chcia

nada swojemu poematowi, jest prawdziwym mistrzem » 2.

Widzimy wic, e nie tylko w swoim czasie Komian ucho-

dzi za znakomitego poet, ale e i krytyka póniejsza

oddaje wielkie pochway jego stylowi. Otó zobaczmy, jak

po szczegóowszem zbadaniu przedstawia si bdzie jedna

z waciwoci jego stylu — epitet. Za przedmiot badania

wemiemy pewn liczb jego drobnych wierszy. Pomijamy
Ziemiastwo i Czarnieckiego, jako utwory, które chocia

pocztkami swoimi sigaj w epok klasyczn jeszcze, to

jednak wykoczone zostay (zwaszcza Czarniecki) znacznie

póniej ; skutkiem tego mog one by charakterystyczne

i s takimi dla poety samego, natomiast dla obrazu stylu

pseudoklasyków, tak jak si przedstawia w pierwszych

dwuch wzgldnie trzech dziesitkach XIX wieku, znaczenia

nie posiadaj.

Do wczeniejszych utworów Komiana i do takich,

które ugruntoway jego saw poetyck nale Ody Napo-

leoskie. Oda zajmuje w poezyi klasycznej miejsce wybitne
;

zajmuj si ni ludzie bardzo i w teoryi, w krytyce, i w prak-

tyce twórczoci poetyckiej ^. Poeci ówczeni wypracowuj

^ W Pamitnikach swoich Komian mówi o swych studyach

Uterackich : « nauczyem si na pami « de Arte poetica » Hora-

ciusza
; przebiegUmy niektóre pieni z Eneidy Wirgihusza, porów-

nywujc go z Homerem. Czytalimy Owidyusza, Lukana... » (Pa-

mitniki Kajetana Komiana. Oddzia I, Pozna 1858, str. 267).

Tame wypowiada zdanie « dostrzegem, e ci tylko dobrze pisali,

co si wpatrzyli w staroytnych i zbliy si do nich usiowali »

(str. 268).

2 Komian. Wiersze róne, str. 159.

^ St. Dobrzycki. Klasycyzm w « Odzie do modoci » Mickie-

wicza (Pamitnik literacki, rocznik II, We Lwowie 1903, str. 610

i nast).
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ody niezwykle starannie ; zgodnie z przt-piscimi staraj

si o styl wzniosy, o miae zwroty, figury i ozdoby stylowe,

ody za Komiana ucliodziy pod tym wzgldem za wzór.

Otó w tyci odaci ^ spotykamy epitety nastpujce.

Oda I. Na gos lepej wodzów dumy.

Znów skrzepej pónocy ono.

Straszne upem, rzezi krwaw.
Wtem zagrzmia Jowisz wszechwadny.
A te olbrzymiemi barki.

Wgnioty w pieko dumne karki.

Tytanów ród zuciway.
Wzniesie konsul bro zwycisk.

Oda II. Nikczemne zgraje.

Nikczemn zdrad.

Fanatyzm wiedzie ich krwawy.
Zabrzmiay krwawym zgonem.

• Celem krwawych napadów.

Dumny Wiede gnie kolana.

Dumn rzek wpycha w oe.
Pogromco dumnych widoków.

Harda noga najezdnika.

Z gronem niedorosych dziatek.

Patrzcie, lec hufce chye.
Mne dzieci nowej Sparty.

Wród mnych szyków.

Wsparci twem dzielnem ramieniem

Oka mu chlubne rany.

Powrotem lubej ojczyzny.

Ta sama moc niepojta.

Wodzu ! godny wiecznej chway.

Oda III. Ucichy mordercze bronie.

Morze, miotaj wcieke fale.

Miotaj blunierstw^a wcieke.

^ Wiersze róne, str. 190-203 i 245-245.
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Same hordy rozbójnicze.

Zacieky w szalonej dumie.

Wieczn zuchwaym przestrog.

Uciszcie si stale ldy.

Zwiastuje pokój dany.
Zmieszawszy piekielne rady.

Le martwe zwoki.

Niech je ozdobi kwiat wonny.
Có ? e obrzydli wyspiarze.

Ty, co ojczyzn lub.
Moc wszechwadnej prawicy.

Co krew bohaterska moe.
Zajmiesz mnymi szeregi.

Niecie gromom zemst dzieln.

Zniszczysz Albion zuchway.
Polacy w chwalebnym zaszczycie.

Jednem ogromnem wizieniem.

Zbawcy wdziczno niemierteln.
1 na grony przykad wiatu.

Albo Nilu yzne brzegi.

Ludy z gbok pokor.

Ju czuj chytre ssiady.

Z wiernymi Frankami razem.

Oda IV. Syszaem zmowy zbrodnicze.

Dumne groby, czcze zapay.

Gaszc dzie krwawe mi strzay.

Woacie na krwawe zbiry.

A go mciwy grom uderzy.

Po szalonym Herostracie.

Potwór o zotym trójzbie.

Nie zawyje dzicz brodata.

W wzdtej paszczy duch mu znikn.
Wydziera niewinnych dziatek.

On nam wróci kraje yzne.
O ndzne szalone tumy.

Oda V. Naród ludzki jej zorzeczy.

W caej pysze majestatu.
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Na zwyciskim jecha wozie.

Syszaem krzyk zbrojnyci szyków.

Bóg z wieczn wadz i ciwa.
Ndzny proci, rodu niepomny.

W zapdzie dumy piekielnym.

Jedna twoja krwawa karta.

Widzc u nóg wiat ogromny.
Run jak ó\y cedr wysoki.

Dopiero jak ciemne cimury.

Padaj, jak mde owady.

Zanim przystpimy do dalszycli przykadów, zasta-

nowimy si nieco nad powyszymi epitetami, przez co

równoczenie uzyskamy sposób i wzór do traktowania

reszty przedmiotu.

Najpierw nasuwa si kwestya monaby powiedzie sta-

tystyczna : jaki jest stosunek ilociowy epitetów do przy-

miotników z funkcy logiczn i jaki stosunek do innych

czci mowy, przedewszystkiem do rzeczowników ? W odach

Komiana rzecz przedstawia si pod tym wzgldem nast-

pujco. Oda pierwsza zoona jest z czterech zwrotek dzie-

siciowierszowych, razem 40 wierszy (omiozgoskowych).

W tych wierszach epitetów, których charakter artystyczny,

charakter epitetu w tem znaczeniu, jakie przedstawilimy

w rozdziale pierwszym, nie ulega wtpliwoci, naliczylimy 8.

Przymiotników wogóle jest w tej odzie 18 (z tych i zastpuje

rzeczownik « Gdzie to lecicie, szaleni )>, 2 speniaj funkcy
dopowiedzenia, 7 wreszcie s przydawkami logicznemi

i gramatycznemi) . Stosunek wic epitetów do innych przy-

miotników bdzie 8 : 10, stosunek epitetów do przydawek

w cisem znaczeniu — 8:7. Widzimy, e jestto stosunek

znaczny. Rzeczowników mamy w tej odzie 74 (wliczajc

w to i imiona wasne) ; stosunek przymiotników do rzeczow-

ników — 18 : 74, epitetów do rzeczowników — 8 : 74. Cza-

sowników — 27 1. Dla charakterystyki stylu pewnego autora

^ W tej statystyce dajemy tyle liczb, ile razy jaka cz mowy
wogóle wystpuje, to znaczy, 2 lub 3 razy pojawiajcy si ten sam
wyraz liczymy za dwie wzgldnie trzy pozycye i t. d.
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czy utworu wzajemny stosunek tych trzech czci mowy
jest wcale wany : rzeczowniki bowiem nadaj mu mate-

ryaln podstaw, daj pewien zasób zasadniczych poj,
przymiotniki ubarwiaj i urozmaicaj przedstawienie,

czasowniki wreszcie przez wprowadzanie zmian, przez

wprawianie w ruch, oywiaj ^. Wzajemny stosunek tych

czci mowy w utworze jest jedn5nn z niepolednich czyn-

ników skadajcych si na ostateczny rezultat stylowy

i na wraenie, jakie dane dzieo na nas wywiera pod wzgldem
stylowym i obrazowym : przewaga rzeczowników nada

dzieu charakter pewnej staoci i energii, podczas gdy
zbytnia przewaga czasowników wprowadza raczej pewien

niepokój ^. W powyszej pierwszej odzie Komiana widzimy

przewag rzeczowników nad innemi czciami mowy. Nie

bdziemy jednake ju teraz wyciga ostatecznych wnio-

sków, bo materya zawarty w jednym tylko wierszu jest

na to za szczupy ; wnioski kocowe bd póniej

.

Oda II. : budowa taka sama, jak w pierwszej, zwrotek

jedenacie, wierszy — iio ; epitetów i8 ^, przymiotników

wszystkich 41 *
; rzeczowników 179 ; czasowników 84

(z imiesowami).

^ Por. ciekaw cho drobn notatk Prusa o Farysie (Kraj,

rok 1885, num. 46), w której wyliczy e w Farysie jest ^8 % rzeczow-

ników, 9 % przymiotników, 15 % czasowników. Ignacy Matuszew-

ski (Sowacki i nowa sztuka. Warszawa 1902, str. 178) twierdzi, e
u Sowackiego procent rzeczowników jest znacznie mniejszy, czaso-

wników i przymiotników wikszy. Rezultatem jest u Mickiewicza

wiksza jdrno i energia stylu, u Sowackiego wiksza rozlewno
i elastyczno.

^ Oczywicie nie trzeba zapomina, e na ostateczny rezultat

stylowy skada sitake mnóstwo i innych czynników, które mog
powyszy czynnik modyfikowa, zmienia i przeksztaca, wzmac-
nia lub osabia. Nie przywizujemy wic do tego zbyt wielkiej

wagi. Ale jak we wszystkich badaniach naukowych, tak i tutaj

moemy na razie rzecz rozpatrywa wycznie z tego punktu

widzenia.

^ To zn. epitet pojawia si 18 razy, cile rzecz biorc jest

ich 12 (2 epitety powtarzaj si 2 razy, 2 — trzy razy).

* W tern 2 s gramatycznie dopowiedzeniem, i orzeczeniem.
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Oda III. : zwrotek lo, wierszy — loo ; epitetów 26,

pizymiotników 47 ; rzeczowników 165, czasowników 66.

Oda IV : zwrotek 11 ; wierszy — iio ; epitetów 14 1,

przymiotników 27 ; rzeczowników 180 ; czasowników 95.

Oda V : zwrotek 8, wierszy — 80 ; epitetów 12, przy-

miotników 31 ; rzeczoników 126, czasowników 65.

Ody Komiana nale chronologicznie do okresu

pitnastoletniego (1800-1815), ewolucyi jednak stylowej,

specyalnie w zakresie epitetu, na nich nie zna. Stosunek

epitetów do przymiotników wogóle jest w nich mniej wicej

stay : w odzie pierwszej — 4 : 9, w pitej — 4 : 10, we
wszystkich za razem przedstawia si mniej wicej, jak

1:2. Zsumowawszy wszystkie liczby odnoszce si do piciu

ód otrzymamy stosunek taki : rzeczowników bdzie mniej

wicej 59 %, czasowników — 28 %, przymiotników — 13 %.
Jeeli zestawimy te liczby ze statystyk Prusa co do Farysa,

albo jeeli zrobimy takie same obliczenie dla Ody do mo-
doci, gdzie mamy mniej wicej 62 % rzeczowników, 12 %
przymiotników, i 26 % czasowników, to widzimy, e jed-

nake stosunek jest ten sam, e pomidzy klasykiem a po-

midzy romantykiem niema tutaj rónicy. A jednake
wraenie, jakie wywiera pod wzgldem stylowym Farys

lub Oda do modoci a oda Komiana jest zupenie inne.

Najwidoczniej tedy to wraenie nie moe zalee od samej

liczby, ale od zawartoci wyrazów, od ich charakteru ; mo-
naby tu powiedzie z Schillerem : « man muss die Stimmen

wagen und nicht zahlen ». Musimy tedy przypatrzy si

jakoci i charakterowi epitetów.

W rozdziale pierwszym mówilimy o zasadniczej rónicy

midzy epitetem artystycznym a przymiotnikiem gra-

matyczno-logicznym
;
pierwszy jest narzdziem wyobrani,

drugi — intellektu, pierwszy ma stwarza obraz, drugi uzu-

penia pojcie. Jednake i w samyche epitetach moe
by pod tym wzgldem pewne róniczkowanie : nie kady
poeta, który uywa epitetów, potrafi wszystkim swoim

^ Z tycli 2 powtarzaj si dwa razy.
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epitetom nada warto obrazow — wskutek rónych
pogldów i teoryj literackich, wskutek zapatrywania si
na róne wzory i wskutek rónego stopnia siy i bogactwa

wyobrani musz i w samych epitetach powsta pod tym
wzgldem jakie rónice : jeden bdzie rzeczywicie dosko-

nale obrazowa pojcie, zawarte w rzeczowniku, drugi —
mniej, trzeci prawdziwego obrazu dziaajcego na nasz
wyobrani nie da. Jeeli Goncourt mówi, e przedewszy-

stkiem po epitetach poznaje si wielkiego pisarza ^, to zdanie

powysze naley odnie zwaszcza do obrazowoci epitetu.

Otó epitety w odach Komiana, rozpatrywane z tego punktu

widzenia, moemy najpierw podzieli na konkretne i abstrak-

cyjne. Odrónienie to nasuwa jednak wielkie trudnoci

;

daleko atwiej jest oddzieli te dwa pojcia w rzeczownikach,

anieli w przymiotnikach. W zasadzie kady przymiotnik

jest abstrakcyjny, jest bowiem rezultatem analizy mylowej,

która od rzeczownika odrywa pewne cechy bez rzeczownika

przecie nie istniejce i na oznaczenie tych cech tworzy

wyraz. Tylko, e te cechy, jedne dostrzegamy niejako bez-

porednio, zmysami (naprz. zielony, ciki), wskutek tego

przymiotnik taki staje si dla nas konkretnym, inne cechy

moemy sobie uprzytomni dopiero drog pewnych pro-

cesów mylowych (naprz. dobry, dumny) i te przymiotniki

staj si dla nas abstrakcyjnymi. Ale oddzielenie takie cile

przeprowadzi jest nieraz bardzo trudno, zwaszcza, e
taki przymiotnik nie stoi sam, tylko z rzeczownikiem, a

konkretno lub abstrakcyjno rzeczownika udziela si

niejako i przymiotnikowi w naszem pojmowaniu, naprz.

w wyraeniu « lepy czowiek » odczuwamy przymiotnik

jako konkretny, w wyraeniu natomiast « lepa duma »

mamy raczej wraenie abstrakcyjnoci. Monaby t rzecz

zdefiniowa w ten sposób, e przymiotniki konkretne s te,

które wyraaj przymiot konkretny, zmysowy, naprz.

ksztat, barw, abstrakcyjne za te, które oznaczaj przy-

miot duchowy, oderwany, ale to odrónianie logiczne nie

^ Meyer. op. cit., str. 50.
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zawsze da si przeprowadzi w porzdku artystycznym,

w którym ten sam przymiotnik raz bdzie robi na nas

wraenie konkretne, drugi raz oderwane. Jestto po czci
take rezultatem ogólnych procesów psychiczno-jzyko-

wych : wiadomo, e wszelkie wyrazy abstrakcyjne pochodz
pocztkowo od konkretnych i z czasem dopiero przez coraz

wiksze uogólnianie nabieraj charakteru oderwanego. Za-

tracanie charakteru konkretnoci objawia si w jzyku
tak w pojedynczych wyrazach (naprz. dostojny), jak i w
przenoniach, w metaforach (naprz. rzuca oczami). To
wszystko sprawia, e przy zastanawianiu si nad tem, który

z epitetów bdzie konkretny, a który abstrakcyjny, napo-

tykamy nieraz niemae trudnoci ; std te przydzielenie

epitetu do jednej czy drugiej kategoryi musi nieraz podlega

subjektywnym wraeniom — epitet zaliczony przez nas

do konkretnych kto inny moe z takiem samem prawdo-

podobiestwem zaliczy do oderwanych i odwrotnie. Te

zastrzeenia nasze s konieczne, zwaszcza, e epitety

klasyczne (jakto dokadniej zobaczymy póniej) maj
w wysokim stopniu charakter ogólnikowy, mao wyrazisty

i niezbyt zdecydowany.

Otó epitety w powyszych piciu odach Komiana
przedstawiaj si pod tym wzgldem nastpujco :

Oda I : konkretnych — 4 (lepy, skrzepy, krwawy,

olbrzymi), abstrakcyjnych — 4 (wszechwadny, dumny,

zuchway, zwyciski).

Oda II : konkretnych — 5 (krwawy 3 razy, niedo-

rosy, chyy), abstrakcyjnych — 13 (dumny 3 razy, hardy,

nikczemny 2 razy, mny 2 razy, dzielny, chlubny, luby,

niepojty, wieczny).

Oda III : konkretnych — 6 (stay, martwy, ogromny,

gboki, wonny, yzny), abstrakcyjnych — 20 (wcieky

2 razy, szalony, grony, zuchway, morderczy, rozbójniczy,

piekielny, bohaterski, mny, dzielny, wszechwadny, chytry,

wierny, chwalebny, luby, dany, obrzydy, niemiertelny,

wieczny)

.

Oda IV : konkretnych — 7 (krwawy 2 razy, czczy,

zoty, brodaty, wzdty, yzny), abstrakcyjnych — 7
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(szalony 2 razy, mciwy, zbrodniczy, dumny, niewinny,

ndzny)

.

Oda V : konkretnych — 6 (krwawy, ciemny, ogromny,

wysoki, mdy, zbrojny), abstrakcyjnych — 6 (ludzki, cay,

zwyciski, ndzny, piekielny, wieczny).

Stosunek epitetów konkretnych do abstrakcyjnych

jest wic 4 "

4> 5-^3, 6 : 20, 7:7, 6 : 6, razem

28 : 50, to znaczy, e epitetów abstrakcyjnych jest prawie

dwa razy wicej, anieli konkretnych. Jaki z tego

wniosek ?

Jak w twórczoci poetyckiej, w poetyckim subjekcie

wspódziaaj trzy czynniki : rozum, wyobrania i uczucie,

tak w oddziaywaniu dziea na czytelnika, na objekt, równie
moemy wydzieli te trzy kategorye : dzieo poetyckie moe
i musi oddziaywa na nasz rozum, wyobrani, uczucie.

Skoro jednak stopie natenia tych trzech czynników

u poety moe by róny i rón ich kombinacya, rónym
ukad ich si, przeto i we wraeniu, jakie czytelnik odbiera,

w oddziaywaniu na niego, bd pod tym wzgldem znaczne

rónice. Czciowo zalene bd one od objektu te wraenia

odbierajcego, od kombinacyi tyche czynników w duszy

czytelnika, zawsze jednake zalee to bdzie przedewszy-

stkiem od poety. U najwikszych poetów spotykamy si

z tym objawem, e oddziauj oni w równej mierze, z jedna-

kow si i harmonijnie na te wszystkie waciwoci duszy

ludzkiej ; tak oddziaywa Dante, Szekspir, Goethe, Mi-

ckiewicz, poniewa w nich samych to poczenie jest tak

doskonae i harmonijne. U mniejszych ju ono takiem nie

jest — u jednego przewaa bdzie naprz. uczuciowo
nad wyobrani, u innego znowu pierwiastki analityczno-

rozumowe rozwin si nad miar ze szkod innych i t. d.

Te waciwoci bd si objawia w róny sposób. Jeden

z tych sposobów zawarty bdzie w epitetach. Ju z samego

uycia epitetów moemy wywnioskowa, czy wyobrania

poety jest ywa, silna, samodzielna, czy to jest wyobrania

plastyczna, czy rozlewno-muzykalna, moemy wnioskowa
o stopniu jego wraliwoci na pobudki pynce ze wiata

zewntrznego. W epitetach Mickiewicza w Panu Tadeuszu
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odbija si niesychanie wyrazicie caa masa barw i Icszta-

tów rzeczy ; w epitetacli Krasiskiego uwydatnia si
niezwylcle silnie jego analityczno-rozumowe usposobienie

;

epitety Sowackiego znowu daj wyrane wiadectwo jego

fantazyi lotnej, eterycznej, nastrojowej. Gdy wic z tego

stanowiska uwaymy stosunek midzy epitetami kon-

kretnymi a abstrakcyjnymi w odaci Komiana, to stosimek

ten z tak przewag elementu abstrakcyjnego wiadczy,

e wyobrania Komiana nie jest plastyczn, wyrazist,

obrazow
;

poeta przemawia nie konkretnymi, ywymi
obrazami, któreby z ca moc narzucay si umysowi
czytelnika i sprawiay, e czytelnik ten widzi wiat równie

wyrazicie jak poeta, ale pojciami rozumowemi, nie odczu-

wanemi przez wyobrani, a tylko pojmowanemi przez

intellekt. Jestto oczywicie do pewnego stopnia zaprze-

czenie poezyi o tyle, o ile powinna ona by obrazow. Natu-

ralnie wiemy o tem, e take i innymi sposobami poezya

moe oddziaywa ; wic naprz. bez wywoywania kon-

kretnych i plastycznych obrazów moe oddziaa na nasz
uczuciowo, moe i innymi sposobami wywoywa nastrój,

specyalnie poezya liryczna. Skoro za oda naley do dziau

poezyi lirycznej, wic w takim razie zarzuty, któremy
sformuowali pod adresem ód Komiana, s moe chybione

i bezprzedmiotowe ? Na ten zarzut odpowiemy w taki

sposób. Najpierw, oda, tak jak si nam przedstawia w caym
swoim historycznym rozwoju, zawsze i wszdzie posuguje

si konkretnymi obrazami daleko wicej, anieli reszta

poezyi lirycznej — tak samo oda Pindara jak Ujejskiego,

oda Mickiewicza tak samo jak którakolwiek z ód klasy-

cznych. U Komiana równie ta sama tendencya jest

widoczn, o czem wiadczy midzy innymi wielka liczba

rzeczowników, jaka si w nich znajduje, wiadcz ustpy,

jak

Gdzie jest ów potwór natury ?

Ów olbrzym, postrach narodów.

Co czoem strca lazury.

Depta nog biegun z lodów,
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Co w dwóch morzach biodra kpa,
A dra Ural, kiedy stpa

;

Co gdy barki w chmury odzia,

Soce gasi, ziemi mrozi.

Dzi w szalestwie niebu grozi,

Dzi wiat pyta — gdzie si podzia ?

i cay szereg innych. Zatem widoczn jest rzecz, e oda

Komiana uywa — i to wiadomie — obrazów, które maj
dziaa przedewszystkiem na wyobrani, a potem dopiero

na uczucie. Wobec tego zupenie usprawiedliwione jest

przykadanie do niej tej miary, o której bya mowa powyej.
Dalej za : gdybymy zreszt wychodzili z tego stanowiska,

e nie mamy prawa wymaga od ody wyrazistoci i obra-

zowoci, a tylko uczuciowoci, to w takim razie w zakresie

naszej kwestyi bdziemy pod tym ktem widzenia przy-

patrywa si take epitetom ; a t spraw zajmiemy si.

wkrótce poniej. Dotychczas stwierdzilimy, e przewaga

epitetów abstrakcyjnych wiadczy o ubóstwie wyobrani
Komiana.

To ubóstwo, ten brak wyrazistoci przedstawi si nam
jeszcze w jaskrawszem wietle, gdy przypatrzymy si uwa-
niej owym epitetom konkretnym, a nastpnie, gdy si zasta-

nowimy nad poczeniami epitetów z rzeczownikami i nad

ich charakterem.

Pomidzy epitetami konkretnymi s takie, których

konkretno nie jest waciwie w jednej chwili widoczn
zmysom, a raczej odczuwamy j dopiero przez rozumo-

wanie — wic z elementem konkretnym jest ju przez to

zwizany element abstrakcyjny. Takimi bd epitety :

mdy (owad), stay (ld), yzny (brzeg Nilu, kraj), wonny
(kwiat) ; wszystko to s epitety niewtpliwie konkretne,

ale równoczenie bardzo ogólne i ogólnikowe. Równie
ogólne s epitety : ciemny, lepy, martwy. Zaledwie nie-

które z tych konkretnych epitetów oddziauj wprost, do-

ranie, na wyobrani czytelnika : krwawy, zoty, wzdty.

Przypatrzmy si teraz rzeczownikom, z którymi epi-

tety si cz i wynikajcemu std charakterowi obrazów
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czy poj stworzonych przez to poczenie. Rzeczownik

równie moe by konkretny lub abstrakcyjny ; otó po-
czenie epitetu z rzeczownikiem moe si pojawia w cztercci

kombinacyaci : epitet i rzeczownik konkretny, epitet

i rzeczownik abstrakcyjny, epitet konkretny i rzeczownik

abstrakcyjny i przeciwnie. Wród tyci rzeczowników, przy

którycli stoi epitet, mamy konkretnyci 55, abstrakcyjnyci 23.

Stosunek wic jest wikszy, anieli 2:1.
I o Epitet konkretny i rzeczownik konkretny — 23 :

rzezi krwaw (I), krwawych napadów (II), krwawemi
strzay, krwawe zbiry (IV), krwawa karta (V), zotym
trójzbie (IV), ciemne chmury (V), skrzepej pónocy (I),

niedorosych dziatek, hufce chye (II), wzdtej paszczy

(IV), zbrojnych szyków (V), olbrzjnniemi barki (I), ogrom-

nem wizieniem (III), wiat ogromny, cedr wysoki (V),

dzicz brodata (IV), stae ldy (III), mde owady (V), martwe

zwoki, kwiat w^onny, yzne brzegi (III), yzne kraje (IV).

2 o Epitet abstrakcyjny i rzeczownik abstrakcyjny —
17 : piekielne rady (III), piekielny zapd (V), nikczemna

zdrada (II), zbrodnicze zmowy (IV), wcieke blunierstwa,

szalona duma (III), dumne groby (IV), wieczna chwaa (II),

wieczna przestroga (III), wieczna wadza i chwaa (V),

niemiertelna wdziczno (III), moc niepojta (ll), w caej

pysze (V), grony przykad, dzielna zemsta, chwalebny

zaszczyt, dany pokój (III).

30 Epitet konkretny a rzeczownik abstrakcyjny — 5 :

lepa duma (I), krwawy fanatyzm, krwawy zgon (II), g-
boka pokora (III), czcze zapay (IV).

40 Epitet abstrakcyjny a rzeczownik konkretny — 32 :

wszechwadny Jowisz (I), wszechwadna prawica (III),

zwyciska bro (I), zwyciski wóz (V), mne dzieci, mne
szyki (II), mne szeregi (III), dzielne rami (II), boha-

terska krew (III), chlubne rany, luba ojczyzna (II), luba

ojczyzna, wierne Franki (III), niewinne dziatki (IV), naród

ludzki (V), dumne karki (I), dumny Wiede, dumna rzeka,

dumne widoki, harda noga (II), chytre ssiady (III), ród

zuchway (I), Albion zuchway, obrzydli wyspiarze (III),

ndzny proch (V), ndzne, szalone tumy, szalony Herostrat,
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mciwy miecz (IV), nikczemne zgraje (II), wcieke fale,

rozbójnicze hordy, mordercze bronie (III).

Styl jest wówczas najjaniejszy i najobrazowszy, kiedy

cz si dwa wyrazy o charakterze konkretnym, gdy
wówczas fantazya atwiej wytworzy posta realn, niejako

namacaln. To sposób najbardziej przemawiajcy, bo naj-

bardziej plastyczny. Komian uywa go mniej, ni raz

na 3 sposoby inne, mniej malownicze, zatem mniej poe-

tyczne : a std widzimy, jak przez sam tylko charakter

stylowy, czyli nieodpowiednie zestawienie wyrazów autor

znacznie obniy wraenie artystyczne utworów.

Widzimy, e na teje przestrzeni Komian czy
rzeczownik oderwany z takime epitetem znacznie czciej,

ni przy obu konkretnych, a zatem chtniej uywa sposobu

mówienia zupenie oderwanego. Std te potgujc abstrak-

cy, Komian obnia malowniczo obrazów, to za pociga
za sob osabienie artystycznej wartoci utworu. Uwy-
datni si to na przykadach. « Patrzcie, lec hufce chye »

(II). Tu wyobraamy sobie szeregi onierskie, które hufcami

spiesznie podaj naprzód ; wraenie nasze jeszcze bardziej

potguje przenonia (wprawdzie obecnie ju zamara) « lec »

:

to jest rozwijanie faktu ywcem przed wyobrani. Albo

znów ten « potwór o zotym trójzbie » (IV), lub « dzicz

brodata » (ta oda) mówi sami za siebie do czytelnika.

Wobec tego jake mglisto i chaotycznie w poezyi (moe
nie w filozofii) brzmi zdanie « w caej pysze majestatu » (V).

Trudno bardzo, moe nawet cakiem niemoliwie, wy-

tworzy std jaki obraz : pycha — to nazwa oderwana,

majestat chyba tembardziej, przymiotnik « caa » wol)ec

dwuch powyszych naley ju do matematyki, najbardziej

abstrakcyjnej z nauk, najmniej zdolnej do wytwarzania

obrazów. Skupienie w tem zdaniu tylu wyrazów rozumo-

wych wymaga przedewszystkiem rozumowania — logicznego

orzeczenia wzajemnej zalenoci. Takie formuy do wywo-

ania obrazu poetyckiego wcale si nie nadaj, a jednak

w odach Komiana duo jest wyrae podobnych (17).

Przejdmy teraz do poczenia rzeczownika oderwa-

nego z epitetem konkretnym. Takie zestawienie dwuch
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wyrazów wprowadza do stylu przenoni i uwypukla za-

rysy przedmiotu tkwice w rzeczowniku. Wiemy przecie,

e epitet, wzgldnie wszelki przymiotnik, wskazuje, pod

jakim wzgldem patrzymy na dany rzeczownik, co gównie
w nim dostrzegamy, sowem, jak stron obracamy go do

widza. I tutaj cao zawartoci danego wyrazu usuwa si
na plan dalszy, niejako znika, a uwag i umys zaprzta

ta tylko czstka, jak wskazuje przymiotnik. Stan taki

bywa wtedy, gdy charakter rzeczownika i przymiotnika

jednakowy, t. j. wraenie sprawia takie same prawie, —
gdy oba wyrazy konkretne, lub oba abstrakcyjne, gdy oba

równomiernie dziaaj na rozum, uczucie, wyobrani.
W zestawieniu wyrazów o charakterze odmiennym, rzecz

prosta, na plan pierwszy wysunie si wyraz, który zajmuje

nas wicej, bardziej pociga wyobrani. Pedagogika i psy-

chologia dowiadczalna sprawdziy na ogromnej iloci

przykadów, e bezwarunkowo najsilniej przyciga uwag
rzecz konkretna, bo gówn pomoc jest tu wyobrania.

Kiedy wic kaemy patrzy na rzecz jak oderwan
nawet, ale pod ktem konkretnym, wyobrania mimowoli
niejako silniej przylgnie do wyobraenia konkretnego,

zawartego w przymiotniku i cho niejasne wprawdzie, ale

jakie ksztaty konkretne nadaje i rzeczownikowi, wytwarza

przenoni, czsto uosobienie i w ten sposób materyalizuje

wyraz oderwany. Ta zdolno i sia przymiotnika pod dzia-

aniem wyobrani sprawia, e poczenie dwuch tego rodzaju

wyrazów zawsze przechyla si na korzy konkretnoci

i cae wówczas wyraenie nabiera postaci o cechach kon-

kretnych. atwo zauway to kady na przykadach ; dosko-

nale odczuje i bez trudnoci wyobrazi sobie takie naprz.

zdania : « na gos lepej wodzów dumy » (I), « fana-

tyzm wiedzie ich krwawy » (II) i inne. Tego rodka na

wzmocnienie obrazowoci stylu Komian uy w Odach

Napoleoskich nadzwyczaj rzadko, bo tylko 5 razy, a zatem

raz na 19 innych sposobów przewanie obniajcych pla-

styczne wraenie stylu.

Wreszcie autor zestawia epitet abstrakcyjny z rze-

czownikiem konkretnym a 32 razy. Jestto najczstszy
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Z owych czterech sposobów czenia epitetu z rzeczownikiem,

sam jeden zajmuje on prawie e poow caoci. Zobaczmy,

co taki sposób czenia rzeczownika z epitetem wnosi do

stylu poetyckiego i jak go zabarwia. Wemy jako przykad
tej kombinacyi wyraanie : « Jowisz wszechwadny ». Otó
zwrot ten mówi nam bardzo niewiele ; to znaczy : pojmujc
Jowisza jako boga naczelnego, musimy oczywicie tem
samem przyj u niego wiksz wadz, anieli u innych

bóstw — std gdy poeta nazywa go wszechwadnym, nie

odkrywa nam jakiej dla nas nowej nieznanej cechy, wyraz

staje si poprostu konwencyonalnym epitetem zdobicym.

Wyobrani nie podsuwa to sowo adnego plastycznego

obrazu, rozumowaniem dopiero dochodzimy do jego zna-

czenia. W wyraeniach « dumny Wiede », « dumna rzeka »,

« dumne widoki », « harda noga » — mamy oczywicie do

czynienia z przenoni i tylko dziki tej przenoni powstaje

jaki obraz ; epitet sam nie dodaje rzeczownikom (Wied-

niowi, rzece, nodze) adnej wyrazistoci lub barwnoci,

owszem raczej tylko zaciemnia, bo wprowadza wyobrani
w kopot, jak sobie ma owe zjawiska przedstawi. Metafora

tylko i pierwiastek uczuciowy, jaki tkwi w tych przymio-

tnikach wywieraj na nas pewne wraenie, ale nie jestto

wraenie wyraziste, zdecydowane. « Chlubna rana » jest

równie metafor i jeszcze bardziej abstrakcyj^i, a przez

to wyraeniem mao obrazowem. Wogóle postawienie epitetu

abstrakcyjnego przy rzeczowniku konkretnym robi wyraenie

napó oderwanem. Baczniejsza uwaga na epitet, gdy powi-

nien on oznacza pewn stron lub pewien stan rzeczow-

nika, jeszcze bardziej wytwarza w poczuciu naszem wikszy

stopie abstrakcyjnoci. Zatem uywanie przymiotników

abstrakcyjnych przy rzeczownikach konkretnych jest wrcz
przeciwne zasadzie stylu poetyckiej obrazowoci.

Ostatecznie wic dotychczasowe rozpatrywanie epi-

tetów w odach Napoleoskich Komiana doprowadzio

nas do wniosku, e wyobrani naszej nasuwaj one bardzo

niewiele materyau, e s wiadectwem o ubóstwie i oschoci

wyobrani poety samego : wiadczy o tem przewaga epite-

tów abstrakcyjnych, mao obrazowy charakter epitetów
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konkretnych, sposób czenia epitetów z rzeczownikami.

Ogólne wraenie ód Napoleoskich nie jest obrazowe, po-

mimo wielkiej liczby rzeczowników i pomimo e poeta

usihije obrazami operowa.

Wspomnielimy jednak poprzednio, e poezya moe
przecie oddziaywa i na uczuciowo ; brak konkretnej

wyobrani moe si równoway siln i gbok uczucio-

woci i rezultat artystyczny moe by w tym kierunku

doskonay. Wiemy te, e moe to by wanie waciwo
liryki ; zobaczmy wic, jak si pod tym wzgldem ma rzecz

w odach Komiana ^, a w szczególnoci, jak w tem rol
odgrywaj epitety.

Charakter uczuciowy epitetów polega bdzie nie na

tem, e one wprost i niejako dosowniebd mówiy o uczuciu,

bd wprost wyraay pewne stanowczo zdecydowane

uczucie poety, czyli, e bd niejako zastpowa czasownik :

naprz., kochany — kocha, wstrtny — nienawidz. Natu-

ralnie i takie epitety bdziemy spotykali i te maj swoje

znaczenie. Ale obok nich jest wielka liczba takich epitetów,

które wprost uczucia nie wyraaj, które mówi pozornie

zupenie co innego, a z którymi jednak cz si i w duszy

poety i w duszy czytelnika cae asocyacye uczuciowe ^,

juto stae, juto przygodne, wywoane okolicznociami

danej chwil-i ; do pierwszych nalee bdzie, naprz. z epitetów

Komianowskich krwawy (rze krwawa, krwawy zgon,

krwawy fanatyzm), do drugich, naprz. zwyciski (zwy-

ciska bro konsula — zwyciska i dla Polski w danej chwili,

std róne uczucia w duszy poety), albo grony (na grony
przykad wiatu zniszczysz Albion zuchway).

Przedstawiaj si wic Komianowskie epitety w odach

pod tym wzgldem nastpujco. Po jednej stronie stan
epitety takie, w których pierwiastku uczuciowego w aden

^ O charakterze uczuciowym Ody do modoci Mickiewicza

zob. Juliusz Kleiner « Oda do modoci » (Ateneum polskie, Lwów,
1908, t. II, str. 86-97).

^ Z tego stanowiska wspomina epitety w Odzie do modoci
Kleiner (str. 96).
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sposób dopatrzy si nie moemy : skrzepa pónoc, wszecli-

wadny Jowisz, niepojta moc, wieczna ciwaa, stay ld,

yzne kraje, zoty trójzb, wzdta paszcza, caa pycia,

wysoki cedr, ciemna climura i t. p. Po drugiej stronie bd
takie, w któryci pierwiastki uczuciowe wzgldnie uczuciowo-

nastrojowe wystpuj i to w rónyci zakresaci i w rónej

sile napicia. Jedne wyraaj uczucie wprost, bezporednio,

sam wyraz ma takie pierwsze znaczenie, nie inne : luby,

obrzydy ; te jednak s nadzwyczaj nieliczne. Gównie za
mamy do czynienia z takimi epitetami, które nabieraj

ciarakteru uczuciowego przez szereg wyobrae, jakie

umys (poety i czytelnika) z nimi czy, a nastpnie przez

szereg wzrusze uczuciowych, które s rezultatem owych

wyobrae. Tu nalee bdzie naprz. przymiotnik krwawy :

wywouje on w duszy najpierw pewne wyobraenia (rzezi,

zabójstwa, rozlewu krwi), a te znów ze swej strony powo-

uj do ycia wzruszenia uczuciowe (wspóczucia, litoci,

alu, wstrtu, trwogi), wskutek tych wszystkich okoli-

cznoci przymiotnik konkretny staje si równoczenie

w wielkiej mierze przymiotnikiem o charakterze uczu-

ciowym. W innych nie spotykamy owych skojarze wyo-

braeniowych ; naprz. nikczemny nie oddzia3rwa na

zmysy, tylko wprost na uczucie, wywoujc wraenie

wstrtu ; co najwyej monaby zauway, e pomidzy
form i brzmieniem tego przymiotnika, a jego oddziay-

waniem uczuciowem staje refleksya, która nam mówi, e
czowiek nikczemny popeni czyny ze, haniebne, i wiado-

mo tego budzi w nas uczucie wstrtu. S wreszcie takie

epitety, które raz mog mie charakter nieuczuciowy, drugi

raz wskutek poczenia z pewnym rzeczownikiem i wskutek

pewnego toku myli tego charakteru uczuciowego nabieraj.

Tu nale z epitetów w odach Komiana przymiotniki :

ogromny, niedorosy, niemiertelny. Przymiotnik

ogromny oznacza przymiot materyalny
;
jako taki sam

w sobie nie ma charakteru uczuciowego, jak nie ma go

naprz. przymiotnik wysoki albo zielony ;
jednake

w poczeniu w jakiem go widzimy w tem miejscu u Ko-
miana : wiat ten ogromnem wizieniem, staje si
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on wyrazem uczucia poety, wspóczujcego losowi tej masy
ludzi, znajdujcych si w niewoli ; asocyacye uczuciowe,

czce si z wyrazem wizienie, s podkrelone, staj si
silniejsze i intensywniejsze wskutek dodania epitetu ogro-

mny. Przymiotnik niedorosy znaczy poprostu tyle co

may, a wic znowu sam w sobie skadników uczuciowycli

nie zawiera
;
gdy jednak poeta przedstawia mocarza Ger-

manów tuajcego si z gronem niedorosyci dziatek, otoczo-

nego jkiem i paczem, patrzcego na ostatek swych pastw,
to w caej tej kombinacyi sów przymiotnik niedorosy
nabiera charakteru wybitnie uczuciowego. Wreszcie przy-

miotnik niemiertelny jest przymiotnikiem rozumowo-
abstrakcyjnym^ i znowu jako taki sam w sobie uczuciowym

nie jest ; staje si nim jednake, gdy poeta wzywa swoich

rodaków, aby nieli wrogom zemst dzieln, a zbawcy
wdziczno niemierteln.

Widzimy tedy, jak epitety, stosownie do kombinacyi

w jakiej wystpuj, mog nabiera wicej lub mniej cha-

rakteru uczuciowego. Pod tym wzgldem epitety w odach

Komiana podzielimy na dwie grupy, po jednej stronie

epitety o charakterze uczuciowym, po drugiej tego charak-

teru pozbawione. Oto ich wykaz i wzajemny stosunek.

Oda I : uczuciowych — 4 : krwawa rze, dumne karki,

zwyciska bro, zuchway ród. Nieuczuciowych — 4 : lepa
duma, skrzepa pónoc, wszechwadny Jowisz, olbrzymie

barki. Stosunek 4:4.
Oda II : uczuciowych — 15 : nikczemny 2 razy (zgraje,

zdrada), krwawy 3 razy (fanatyzm, zgon, napady), dumny
3 razy (Wiede, rzeka, widoki), harda noga najezdnika,

niedorose dziatki, mny 2 razy (dzieci nowej Sparty,

szyki), dzielne rami, chlubne rany, luba ojczyzna. Nie-

uczuciowych — 3 : chye hufce, niepojta moc, wieczna

chwaa. Stosunek 15 : 3.

Oda III : uczuciowych — 20 : mordercze bronie,

wcieky 2 razy (fale, blunierstwa) , rozbójnicze hordy,

szalona duma, dany pokój, piekielne rady, martwe zwoki,

obrzydli wyspiarze, luba ojczyzna, bohaterska krew, mne
szeregi, dzielna zemsta, zuchway Albion, chwalebny zasz-
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czyt, ogromne wizienie, niemiertelna wdziczno, grony
przykad, chytre ssiady, wierni Frankowie. Nieuczucio-

wych — 6 : wieczna przestroga, stae ldy, wonny kwiat,

wszeciwadna prawica, yzne brzegi Nilu, gboka pokora.

Stosunek 20 : 6.

Oda IV : uczuciowycti — 10 : zbrodnicze zmowy,
dumne groby, czcze zapay, krwawy 2 razy (strzay, zbiry),

mciwy grom, szalony 2 razy (Herostrat, tumy), niewinne

dziatki, ndzne tumy. Nieuczuciowyci — 4 : zoty trójzb,

brodata dzicz, wzdta paszcza, yzne kraje. Stosunek 10 : 4.

Oda V : uczuciowyci — 5 : zwyciski wóz, ndzny
procli, piekielny zapd dumy, krwawa karta, mde owady.

Nieuczuciowych — 7 : naród ludzki, caa pycia, zbrojne

szyki, wieczna wadza i ciwaa, ogromny wiat, wysoki

cedr, ciemne chmury. Stosunek 5:7.
Zsumowawszy wszystkie otrzymamy stosunek 54 : 24,

to znaczy, uczuciowych jest przeszo dwa razy wicej. Jaki
z tego znowu wniosek ?

Skonstatowalimy poprzednio, e z epitetów zawartych

w Napoleoskich odach Komiana mona wycign wniosek

o niewielkiej w nich wyobrani poety. Teraz na podstawie

powyszego stosunku monaby znowu sdzi, e zato rozwi-

nita jest w nich silnie uczuciowo. Gdy jednake spucimy
si na wraenie ogólne, jakie odnosimy z czytania tych ód,

a nie z rozwaania poszczególnych W5n:azów, to owo wra-

enie ogólne wcale nam nie mówi, jakoby powysze ody

byy przeniknite silnie uczuciem. Moe wic zachodzi

jaka sprzeczno pomidzy szczegóowemi dochodzeniami

a syntetycznem odczuwaniem poematu z naszej strony ?

Czy przypadkiem to syntetyczne odczuwanie nie jest zasug-

gestyonowane staem dotychczas w naszej historyografii

literackiej przekonaniem o braku uczuciowoci, o chodzie,

które rzekomo s wybitn i sta cech literatury klasy-

cznej, a w szczególnoci pseudoklasycznej ? Otó t wt-
pliwo moe nam usunie dokadniejsze jeszcze przypa-

trzenie si, jaki jest stopie i jaki charakter uczuciowoci

w tych epitetach, któremy za uczuciowe uznali ?

Gdy mówimy o epitetach « uczuciowych », to mamy
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na myli ich zadanie emocyonalne : w duszy poety byo
pewne wzruszenie, to stara si on wyrazi midzy innemi

przez epitet, a ten znów winien w duszy czytelnika wywoa
wzruszenie, odpowiadajce wzruszeniu poety. To wzruszenie

czytelnika musi jednake odby si doranie, w tej ciwili

;

nie moe ono by dopiero rezultatem refleksyi, zastanawiania

si, powolnego i mozolnego kombinowania — rezultat

wzruszeniowy musi w duszy czytelnika nastpowa z szyb-

koci wybuchow, inaczej nie bdziemy mieli wcale oddzia-

ywania poetyckiego. Ten dar doranego, natychmiastowego

oddziaywania na czytelnika posiadaj w wysokim stopniu

epitety Sowackiego :

Nagle mi trci pacz na pustym boniu :

« Rzymie ! nie jeste ty ju dawnym Rzymem ».

Tak piewa pasterz trzód siedzc na koniu...

I zdj mi wielki pacz, gdy t gromad
Poranny zachwia wiatr i pdzi dalej.

Jakby girland dusz w bkitno blad.

albo w zakoczeniu Dantyszka :

« O ! Polsko ! Polsko ! wita ! Bogobojna !

Jeeli kiedy jasna i spokojna
Obrócisz twoje rozwidnione oczy

Na groby nasze, gdzie nas robak toczy
;

Gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne
Skryy si duma jak abdzie senne

;

Polsko ty moja ! gdy ju nieprzytomni

Bdziemy — wspomnij ty o nas ! o ! wspomnij !

albo par wierszy z Beniowskiego, w których epitety wy-

wieraj odrazu wraenie uczuciowo-nastrojowe :

Przez ciemne, smutne gocice kurhanów

Niesie go czarny ko dniami i noc.

Pod ziemi, ttna zakopanych dzbanów

Z prochem rycerzy — na niebie opoc
Kruki, jak stada pospne szatanów.

W czaharach zbroje rycerzy migoc.
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I dzidy byszcz krwawemi pomyki. —
Tam na kurlianacli pospne lirniki

Siedz i graj dumy dawnyci czasów.

Dumy wyciodz na rozlege pola.

Wpadaj smutne w szum dbowych lasów
;

I stamtd znowu, jak harfy Eola

Zmieszane z szumem licianych haasów
Wychodz na step : a ludzka niedola

Leci wichrami paczcemi wiana,

Jakby nie ludzi ustami piewana.

Tu siedz wianki na polu czumaków,

I ogie pal wielki, jasny, chmurny;
Tam dalej wiece podróników, ptaków,

A drop na stray — albo sp bezpiórny
;

Podobni zdaa do Rzymskich orszaków

Koo chorgwi albo koo urny.

Gdzie smtne wodza popioy zoone :

Odprawiajce stra i zamylone.

Otó epitety Komiana s tego rodzaju, e syszc
je czytelnik nie doznaje wzruszenia odrazu, w jednej chwili

;

to wzruszenie pojawi si tutaj dopiero po pewnem zasta-

nowieniu si, a wskutek tego traci na sile. Szczup bardzo

jest garstka takich epitetów, które ten rezultat uczuciowy

wywouj do szybko : naprz. krwawy, nikczemny, wcie-

ky, piekielny, mciwy. Jednake i tutaj wraenie jest

wprawdzie do bezporednie, ale niezbyt silne ; niezbyt

silne za dlatego, e jeden tylko przymiotnik « krwawy »

czy wzruszenie z pewnymi obrazami, dziaa wic rów-

noczenie i na uczucie i na wyobrani — kombinacya

w poezyi najlepsza — troch podobny do niego pod tym
wzgldem bdzie przymiotnik « wcieky », cho tu obraz

nie jest tak konkretny, jak przy « krwawy », inne za epi-

tety ju ani takich obrazów nie wywouj. Natomiast

w przewaajcej liczbie tych « uczuciowych » epitetów

Komiana wraenie uczuciowe powstaje nie na podstawie

obrazów, nie przez uderzenie wyobrani czytelnika, tylko
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dopiero drog refleksy! : zuchway, zwyciski, dumny,

dzielny, niewinny, zbrodniczy, grony, rozbójniczy i t. d.

Pomidzy usyszeniem wyrazu a pomidzy jego rezultatem

uczuciowym w duszy czytelnika upywa pewna, dla odczu-

wania artystycznego za duga ciwila. Ta chwila wystarcza,

aby wraenie uczuciowe osabi. Rezultat ostateczny jest

wic taki, e wraenie uczuciowe, jakiego doznajemy przy

czytaniu ód Napoleoskich, nie jest ani nage, ani silne
;

std za zupenie susznie wnosimy, e i w samym poecie

pierwiastek uczuciowy, emocyonalny rozwinity jest sabo.

Przypatrzenie si samym epitetom doprowadza nas do

potwierdzenia owego ogólnego i syntetycznego wraenia

chodu i mao rozwinitej uczuciowoci tych utworów.

Poeta chce by uczuciowy, sili si na to, gdy jednak ten

pierwiastek w jego temperamencie poetyckim mao jest

rozwinity, przeto nic dziwnego, e i w samem dziele go

niema, e jest w niem tylko jego surogat : styl napuszony

i przesadny.

Tak wic rozpatrywanie epitetów w odach Napoleo-

skich Komiana pozwolio nam stwierdzi za pomoc ba-

dania stylowego pogld wyrosy dotd na podstawie spo-

strzee ogólnych, e w Komianie jako poecie mamy do

czynienia z ma wyobrani i ze sabo rozwinit uczu-

ciowoci; czyli z mao rozwinit wraliwoci wogóle
;

na pierwszy plan za w jego organizacyi poetyckiej wysuwa
si refleksya i rozum. Jednake owych pi ód nie wyczer-

puj przecie caej jego dziaalnoci poetyckiej ; i wnioski

o poecie, wycigane tylko z tych piciu utworów mog
by przedwczesne. Musimy si tedy przypatrzy i innym

jego wierszom, dzielc je w miar monoci na pewne grupy
;

w wywody natury teoretycznej wdawa si ju nie potrze-

bujemy, rozpatrywa bdziemy materya wedug tych

norm, jakie zastosowalimy przy odach Napoleoskich^.

^ W zestawieniach poniszych nie podajemy ju statystyki

czci mowy wogóle : wzajemnego stosunku rzeczowników, przy-

miotników i czasowników ; stosunek ten pozostaje w zasadzie taki

sam, jak w odach Napoleoskich. Przymiotniki bierzemy pod uwag
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Najpierw rozpatrzymy kilka utworów, które charak-

terem swoim najwicej zbliaj si do ody ; s to : i^ kantata

na rocznic koronacyi Napoleona ^, 2° kilka ód tumaczo-

nych lub naladowanych z Horacego ^.

Kantata ma epitetów 6, z czego 3 konkretne : wzbu-
rzone fale, rozdarte otchanie, wielki Wskrzesicielu^,

i 3 abstrakcyjne : grony miecz, harde zamysy, wdzi-
czne gosy. Epitety abstrakcyjne tutaj s równoczenie

uczuciowymi. Przydawek — 12.

Oda XIV : epitetów 17, przydawek natomiast 13.

W epitetach jest 9 konkretnych : walna bitwa, szybcy
Brennowie, szumne soty, ciemne chmury, ryczcy
Aufid, yzne równiny, bdni Scytowie, krwawe bronie,

dziwopodne morze ; widzimy odrazu, e w wielu kon-

kretno jest sabo rozwinit, nie daje bowiem wyrazi-

stego obrazu. Abstrakcyjnych 8 : godne zaszczyty i dary,

srogi 2 razy (Windelicy, Rhety), wieczna pami, mny
Druzus, dzicy Gelonowie, grone Alpy, zwyciska bro.

Z powyszych 17 epitetów charakter wicej uczuciowy bd
miay przymiotniki : krwawy, godny, srogi, mny, dziki,

grony, zwyciski, razem 8 przeciw 9 bez tego charakteru.

Oda III (parafraza). Epitetów 37 i tyle przydawek.

Epitety konkretne (10) : wielkie rami, rozgorzae
soce, niezgojne blizny, twarde granity, wzniosy
szczyt, wrzcy zapa, grocy* tyran, niezgita^ duma,

tylko wtedy, gdy wystpuj w funkcyi epitetu lub przydawki (do

przydawki wliczamy i appozycy przymiotnikow) ; imiesowy ze

znaczeniem przymiotnikowem wliczone s do przymiotników.

^ Wiersze róne, str. 217-218.
2 Oda XIV do Augusta (Wiersze róne, str. 204-205), Oda III

z ks. III (str. 209-213), ta oda tumaczona dosownie (str. 214-216).

^ Wielki jest przymiotnikiem konkretnym, tu jednake, zasto-

sowany do duszy, robi raczej wraenie abstrakcyjnego i uczuciowego.

* W tym imiesowie jeszcze si nie zataro wyobraenie czyn-

noci plastycznej, gdy tymczasem wyraz grony jest ju cakiem

abstrakcyjny.

^ Wyrazy te (niezgity, niezomny) chocia zwykle uywaj
si metaforycznie i robi wraenie zupenie abstrakcyjnycli, s
jednak konkretne, jak naprz. niezgite elazo i t. p.

4
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niezomne znamiona, stae ^ przedsiwzicia. Epitetów

abstralccyjnycli 27 : zbrodnicze wrzaski, szalony Auster,

wieczny 2 razy (przylcad, niegi), dostojny wizie,

mny 3 razy (Sarmaci, Ajaxowie, sprawy), pode nie-

zgody, zacni wygnacy, dumne Alpy, dzielny 2 razy

(przewódce, miecz), zwyciski 2 razy (szyki, obóz), zaw-

zite losy, przyciylne^ przestrogi, drogie zalety,

szlachetna duma, wity 2 razy (cze, czyny), pocha
ofiara, nieprawe dze, chciwi akomcy, skromne cnoty,

wietne przywary, mska odwaga. Z powyszych epi-

tetów w 24 monaby si dopatrzy charakteru uczuciowego,

cho monaby si na to rónie zapatrywa
;
powód jest

ten, e w bardzo niewielkiej liczbie ów pierwiastek uczu-

ciowy wystpuje wyraniej (wity, drogi, pody i t. d.),

w reszcie konstatujemy go dopiero po pewnej refleksyi.

Powysza oda, napisana w roku 1809, jest przepeniona

epitetami mao wyrazistymi, mao zdecydowanymi czy

pod wzgldem obrazowoci, czy pod wzgldem siy i bez-

porednioci uczucia.

Oda III (tumaczenie). Utwór ten sprawia wiele ko-

potu w oddzielaniu epitetów istotnych od przydawek.

W wierszu « ^zbiega wraz z sdzi kazirodnym ona »

i w drugim « zgas na wieki go zelywy )) mamy do czy-

1 Wyraz stay, genetycznie imiesów czasu przeszego czynny,

ma pierwotnie znaczenie konkretne, z biegiem jednak czasu, gdy

zaniko odczuwanie W5rrazu jako imiesowu, a ustalio si odczuwanie

jako przymiotnika, to i znaczenie konkretne ustpio miejsca ab-

strakcyjnemu, zwaszcza e W3n:az ten jest uywany niemal wycznie
w znaczeniu przenonem. Lecz poniewa resztki pierwotnego kon-

kretnego znaczenia zacioway si naprz. w wyraeniu stay ld
i poniewa w czasaci Komiana odczuwano tu nieco wicej konkret-

noci, ni my dzisiaj, zaliczamy przeto ten wyraz do konkretnych.

Dzisiaj oprócz « stay ld » tego wyrazu prawie nie uywamy kon-

kretnie ju nigdy, naprz. stojca (nie za staa) woda, nieru-

ciome morze równie nie stae), natomiast abstrakcyjnie : stay

cliarakter, staa mio i t. p.

2 Pierwotnie jestto oczywicie wyraz konkretny, wyobraa
czynno, z biegiem czasu jednak ten obraz si zatar, a wyraz sta

si zupenie abstrakcyjnym.
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nienia z opisaniem Parysa
;
gdyby tu poeta zamiast wy-

razów sdzia i go uy sowa Parys, wtedy przymiotniki

owe byyby niewtpliwymi epitetami
;
jako takie odczuwa

si je w pierwszej oliwili. Jednake wyrazy sdzia i go
bez tych prz5rmiotników byyby tutaj niezrozumiae, a wic
przymiotniki su w tem miejscu i do podkrelenia obrazu

i do penoci myli. Podobny wypadek zachodzi w wier-

szach : « Niech w którejkolwiek wybior stronie, panuj
szczni wygnance », przymiotnik szczni spenia tutaj

obydwie funkcye. Zachodzi wic tu wypadek, o którym

wspominalimy w rozdziale pierwszym (por. podany tam
przykad z Pana Tadeusza). Ostatecznie wic te przydawki

zaliczymy do epitetów ^. Zatem mamy epitetów w tej odzie

27 na 17 przydawek logiczno-gramatycznych. Rozkadaj
si za te epitety jak nastpuje. Konkretnych 15 : wielka
do grzmicego Jowisza, grocy tyran, wdrowny
Alcyd, szkaratne usta, ryczce morze, ciemne groby,

drobne pody, janiejcy Kapitol, wzdty Nil, roz-

gorzae soce, stae przedsiwzicia, czysta Pallada,

wiey deszcz, lekkie ^ rymy. Abstrakcyjnych 12 :

silne barki, krnbrne karki, kazirodny sdzia, cudzo-

ona Spartanka, nierzetelny wódz, zelywy* go,
szczni wygnance, dziki zwierz, grona postawa, zwy-

ciskie 5 Medy, witokradzkie donie, bezbone
uycie. Pomidzy tymi epitetami jest 13 z charakterem

^ Zawsze bdziemy postpowali w ten sposób.

2 Mylowo wyraz w tem miejscu nie jest zupenie jasny. U Ho-
racego czytamy « nebulae pluviique rares ». Z ssiedztwa z obrazem

poprzedzajcym : « Gdzie rozgorzae tchnie, ogniem soce,
Gdzie wiey deszcz siej ot>oki » — trzeba wnio-

skowa, e w myli Komiana wyraz wiey jest tu równoznaczny

z odwieajcy, zatem epitet konkretny.
^ W oryginale jednake : « iocosa lyra ».

* U Horacego famosus iospes, to znaczy, Komian przez

ze 1ywy rozumie « majcy z saw, godny zelenia ».

^ W innem miejscu : « Maonka Boga co wiatem wadnie.

Wiodaby obóz zwyciski » — ten sam przymiotnik jest nie epi-

tetem, ale przydawk logiczn.
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mniej lub wicej uczciowym : ciemny, janiejcy (oba

z zabarwieniem nastrojowem), grocy, czysty (tu naley
przyj u poety pochwa dla osobistoci wymienionej

z epitetem) — 4 z konkretnym i 9 z abstrakcyjnym :

szczsny, witokradzki, bezbony, nierzetelny, kazirodny,

cudzoony, zelywy (poeta chce pokaza swój wstrt,

oburzenie, niech), grony, dziki (w tym ostatnim cha-

rakter nastrojowy — dziki zwierz grasujcy w miejscu,

gdzie przedtem staa potna Troja).

Jeelibymy teraz zsumowali liczby w tych czterech

utworach, pochodzcych mniej wicej z tego samego czasu,

to otrzymamy stosunki nastpujce : ^y epitetów na 79
przydawek, epitetów konkretnych 34 na 53 abstrakcyj-

nych. Charakter mniej lub wicej uczuciowy wystpuje
w 48 epitetach, podczas gdy 39 jest go pozbawionych.

Wreszcie wemiemy kilka utworów Komiana o cha-

rakterze rozmaitym i zaliczymy je do rodzaju wierszy li-

rycznych, (( nie-odowych ^ )) : i^ Do Kochanki, 2^ Do teje

przez tego, 3° Naladowanie ody Horacyusza (wiersz ten

majc imi ody, charakteru jej jednak nie posiada wcale) :

Beatus ille qui procul negotiis, 40 Do tacujcego Krakowa,
5*^ List. Odpowied Franciszkowi Morawskiemu na jego list

o klassykach i romantykach.

Do Kochanki. Jestto jeden z pierwszych wierszy Ko-
mianowych, napisany okoo roku 1800. Epitetów jest tu

14 na 12 przydawek. Epitety konkretne (6) : mnogi tum,
biaa rka, próna wielko, sodka uuda, lekki sen,

ciemna katusza; abstrakcyjne (8) : pikne i hoe pa-

sterki, wdziczna ozdoba, wite otarze, zawisne losy,

tkliwy urok, przyjemny dar, lube miejsca. Charakter

uczuciowy epitetów bardzo ju sabo odczuwamy, raczej

moe jako wraenie refleksyjne, ni samorzutne uczucie :

wdziczny, wity, zawisny, tkliwy, luby, przyjemny,

sodki (tu raczej tylko nastrojowo), ciemny (z powodu
przenoni)

.

1 Wiersze róne : i. str. 184-185 ; 2. str. 186-187 ; 3. str. 206-

208
; 4. str. 228

; 5. 246-248.
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Do teje, przez tego. Przydawek 8, epitetów 9 ; kon-

kretne (5) : iipynne chwile, polny bawatek, róowa
farba, ranny wit, surowa dola ; abstrakcyjne (4) : lube
ponty, sroga chwila, droga nagroda, wdziczny bkit.
Epitetów uczuciowych jeszcze mniej (5), ni w utworze

poprzednim : surowy, luby, srogi, drogi, wdziczny.

Naladowanie ody Horacego « Beatus ille qui procul

negotiis ». Przydawek 14, epitetów 15 ; konkretnych 7 :

zbrojny napastnik, godny ogar, ciki podatek, ostre

zgrzebie, mikki szkarat, paskie arty, gboki sen
;

abstrakcyjnych 8 : swobodna dzicz, licha buda, uboga
chata, skromne oe, ndzna sierota, pode pochlebstwo,

hojne donie, szczliwa ona. Do uczuciowych mo-
naby zaliczy 11 : zbrojny, ciki, ostry, mikki, liczny,

ubogi, skromny, ndzny, pody, paski, szczliwy.

Do tacujcego Krakowa. Na 28 wierszy przydawek

mamy 12, epitetów tylko 5, wszystkie abstrakcyjne o za-

barwieniu uczuciowem. Z caoci utworu wida silne prze-

jcie si poety tematem. Epitety : smutna godzina,

mny rodak, zalotna Egle, wyborne wychowanie,

poche gowy.
Odpowied Franciszkowi Morawskiemu na jego list

o klassykach i romantykach. Przydawek 28, epitetów 13 ;

konkretnych 5 : wiejskie przdki, dyndajcy wisielec,

pijany Maciek, botna ropucha, wielka zbrodnia; ab-

strakcyjnych 8 : niemiae towarzysze, niebaczni klas-

sycy, pode pochlebstwo, pikna kobieta, szczytna
ballada, dzielny ko, wspaniae rozbójniki, szlachetne

zodzieje. Kwestya uczuciowoci jest tutaj nieco skompli-

kowan. Rzecz jest ta, e cay wiersz pisany jest w silnym

gniewie i oburzeniu, które wyraaj si bardzo czsto ironi.

Otó ten charakter caego utworu wpywa nadzwyczajnie

na nasze odczuwanie jego epitetów, które wszystkie mia-

oby si ochot zaliczy do uczuciowych, nawet « d3mda-

jcego wisielca » i « pijanego Maka ». Na tym utworze wida,

jak róne zabarwienia moe przyjmowa pewien wyraz,

zalenie od nastroju, którym tchnie cao wiersza.

Po zsumowaniu liczb w powyszych utworach « nie-
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odowych » otrzymamy stosunki nastpne : przydawek 74,

epitetów 56, z nich konkretnych 23, abstrakcyjnych 33.

Elementu uczuciowego, przewanie moe tylko nastro-

jowego lub uczuciowo-nastrojowego, monaby si dopatrzy

w 42 epitetach.

Wszystkie powysze rozpatrywane przez nas wiersze

Kozmiana wystarcz do scharakteryzowania jego stylu

w zakresie epitetów w epoce rozkwitu literatury pseudo-

klasycznej ; chronologicznie rozpocieraj si na przestrzeni

dwudziestu kilku lat (1800-1825) ;
pod wzgldem treci

nale do rónych dziedzin. Zestawienia liczbowe wska-

zuj, e mniej wicej wszdzie styl Komiana jest pod tym

wzgldem taki sam, rónice bd bardzo mae. Zestawienie

sumaryczne wedug tych trzech grup, któremy powyej

zrobili, daje tak tablic.
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Krakowa » — epitetów 5, przydawek 12, « List do Moraw-

skiego » — epitetów 13, przydawek 28. W odach Hora-

cyaskich widzimy przewag epitetów nad przydawkami,

87 na 79, tu jednake stosunek ten, róny od stosunku

w innych utworach, pooy naley na karb oryginau :

tak naprz. tumaczenie III ody ma 27 epitetów na 17 przy-

dawek, w oryginale Horacego 27 epitetów, przydawek 13.

Wreszcie stosunek epitetów o charakterze uczuciowym

do innych jest mniej wicej jednakowy w odach Napoleo-
skich i w utworach nie majcych znamion ody, liczba pierw-

szych jest przeszo dwa razy wiksz od drugich ; w innych

odach stosunek ten nieco si zmienia na niekorzy epi-

tetów uczuciowych, by moe dlatego, e i ogólna suma
i ogólny stopie uczuciowoci w tych odach s bd co

bd mniejsze, anieli gdzieindziej.

Zatem rozpatrywanie epitetów Komiana doprowadza

nas do nastpujcych wniosków. Styl poety jest sztuczny,

wyszukany, poeta stara si dobiera wyrazów, które w jego

pojciu s pikne przez swoj niezwyko i si ; uywa
epitetów, które, jego zdaniem, s malownicze, albo pla-

styczne, albQ wywieraj silne wraenie przez swój nastrój

uczuciowy. W rzeczywistoci jednake tego oddziaywania

na nas niema, albowiem wyobrania poety nie jest zbytnio

rozwinit, sab te jest jego uczuciowo." Stwierdzi-

limy, e epitetów konkretnych jest daleko mniej, anieli

abstrakcyjnych ; e malowniczych, t. j. oddajcych barw
przedmiotu jest pomidzy nimi bardzo mao : krwawy ^,

zoty, ciemny, szkaratny ^, janiejcy ^, biay, róowy

;

e epitety plastyczne s mao wyraziste : ogromny, wielki,

olbrzymi, wzdty, niedorosy, wzburzony, wzniosy, dyn-

dajcy — to znaczy, e ksztaty przedmiotów czy osób,

czy to w stanie spoczynku, czy w stanie ruchu, zupenie si

przed naszemi oczyma nie zarysowuj. Jake inaczej pod

^ I to niemal zawsze w znaczeniu przenonem, co wraenie
barwnoci osabia.

2 W dodatku jestto epitet Horacego purpurei ores, fulgens

Capitolrum.



- 54 -
tym wzgldem przedstawiaj si proste i niewyszukane

epitety Mickiewicza w Panu Tadeuszu ! Wraliwo Ko-
miana na pobudki, jakich dostarcza wiat materyalny,

jest dziwnie mao rozwinit. Stwierdzilimy dalej, e ten

brak plastyki i wyrazistoci , objawiajcy si w epitetach,

potguje si jeszcze skutkiem czstego bardzo czenia
epitetów abstrakcyjnych z rzeczownikami konkretnymi,

przez co zaciera si jeszcze bardziej wyrazisto obrazu,

tkwicego choby w rzeczowniku. Stwierdzilimy wreszcie,

e przewaga epitetów uczuciowych nad nieuczuciowymi,

coby wyrównywao braki wyobrani, bo nadawaoby
utworom charakter nastrojowy i uczuciowy, jest tylko

pozorn : intensywno tej uczuciowoci, o ile si wyraa
przymiotnikiem, jest zazwyczaj tak sab, e wzruszenie

duszy czytelnika jest minimalne, tem bardziej zwaszcza,

e zbyt czsto uczuciowy charakter epitetu musimy sobie

dopiero wyrozumowa i wywoa, zamiast go odczu na-

tychmiast, w jednej chwili. Takim jest styl Komiana,
gdy na spojrz3nTiy z punktu widzenia epitetów, tak jest

z tego stanowiska sdzona jego organizacya poetycka i jego

twórczo : rozumowo-refleksyjna ze szkod wyobrani

1 uczuciowoci ^.

Osmski.

Drugim autorem klasycznym, który w swej epoce

uchodzi za znakomitego poet by Osiski. Wydawca jego

dzie Franciszek Salezy Dmochowski mówi o nim : « Jako

tomacz i poeta, pozostanie Osiski wzorem jasnoci, mocy
i poprawnoci ». ^ Dla Komiana jeszcze w roku 1853 Osiski

^ Spostrzeenia, do których tu dochodzimy, oparte s tylko

na jednym szczególe stylu, na epitetach, wskutek tego oczywicie

nie roszcz sobie pretensyi do ostatecznego rozstrzygnicia sprawy
;

chc one by tylko jednym z przyczynków do wyjanienia kwestyi.

Aby wygosi sd stanowczy, naleaoby jeszcze przeprowadzi

take badania innych waciwoci stylowych, a wic naprz. porów-

na, przenoni, szyku wyrazów, wartoci akustycznej sów i ich

kombinacyi i t. d.

2 Dziea Ludwika Osiskiego. Warszawa 1861. tom I, str. XVI.
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jest « wieszczem », rym jego jest godny Tyrteusza ; ob-
kanemu modemu polcoleniu, które odwrócio si od poezyi

klasycznej, Komian grozi, e takiego wieszcza jakim by
Osiski mie nie bdzie ^. Sd dzisiejszy jest nieco inny :

« zdolnoci poetycznej nie byo ani iskierki w tej drewnia-

nej gowie, a zdolnoci krytycznej nie byo take » 2. « Osi-
ski — to karykatura, klasyk dla komedyi ^ ». Ta sprzeczno
sdów dawnycli i dzisiejszyci robi w kadym razie z Osi-
skiego posta godn uwagi ; e za dla wspóczesnych by
on wielkim poet, wic i styl jego uchodzi za znakomity,

moe nawet przedewszystkiem w tym stylu wielko upa-

trywano. To jest powodem, e cho dla nas Osiski jako

poeta niema adnego znaczenia, epitetom jego naley si
przypatrzy i to tu obok Komiana.

Osiski wierny prawidu klasycznemu, aby pisa mao,
czsto poprawia i przerabia dla nadania dzieu cech

doskonaoci — pozostawi po sobie utworów wierszowa-,

nych oryginalnych niezwykle mao ; stosunkowo wiele tu-

maczy z autorów klasycznych francuskich *. Materya

wycignity z wierszy Osiskiego podzielimy na dwie tylko

grupy : do pierwszej nalee bd niektóre charaktery-

styczniej sze i dusze jego utwory oryginalne, jakoto : i^ Oda
na cze Kopernika, 2° Do Franciszka Morawskiego (kapi-

tana w wojsku polskiem, gdy zosta ozdobiony krzyem
wojskowym), 3° Do JW. Hrabiny Tekli z Bieliskich u-
bieskiej w dzie jej Imienin d. 23 wrzenia 1808 r., 4° Do
Fr. W., 50 Do M. Uni..., 6° Do ogródka ^. Do grupy drugiej

zaliczymy z utworów tumaczonych Horacyuszów, trage-

^ W odzie elegiackiej na grobie Ludwika Osiskiego.
2 St. Tarnowski. Historya literatury polskiej. Tom IV. W Kra-

kowie 1900, str. 71.

^ St. Tarnowski w przedmowie do « Wierszów rónych » Ko-
miana, str. 158.

* Utwory jego poetyckie, zawarte w tomie i Dzie, skadaj
siQ z tumaczonych tragedyj od str. i do ^y;^ ; wiersze oryginalne

przewanie krótsze od str. ^^y do 431.
* Dziea Ludwika Osiskiego, t. I : i. str. 403-407 ; 2. str. 401-

403 ; 3. str. 408-410; 4. str. 412-413 ; 5. 414-415 : 6. 415-417.



— 56 -

dy wierszem w czterech aktach z Piotra Kornela prze-

oon ^.

Oda na cze Kopernika. Liczy ona 124 wiersze. Jestto

najsawniejszy wiersz Osiskiego, w swoim czasie ucho-

dzcy niejako za arcydzieo w tym rodzaju literackim.

Styl tu wyszukany i wyrafinowanie odrobiony i przemylany.

Autor stara si ozdobi go moliwie najpikniejszymi,

najjdrniejszymi a niezwykymi wyrazami. Ta oda pod
wzgldem epitetowym podobn jest do Ody III (tuma-

czenia) Komiana, z t tylko rónic, e jeszcze wiksza
jest tu trudno w grupowaniu przymiotników w rubryki

epitetów i przydawek. Miejsc takich jest a 14 2, gdzie przy-

miotnika potrzeba do cakowitego wyraenia myli, lecz

wjnraz uyty spenia jednoczenie i zadanie zdobnicze,

a rodzaj wybranego przymiotnika wskazuje, e autor

obok koniecznoci jasnego wypowiedzenia si napewno
i wiadomie nadawa przymiotnikowi zabarwienie epitetu

estetycznego ^. Jak przy powyszej odzie Komiana, tak

i tutaj zaliczymy te wtpliwe przymiotniki do epitetów.

W utworze tym wszystkich przymiotników jest 79 *, z czego

na przydawki wypada 41, reszta 38 s epitetami. Epitety

konkretne (17) : niestaa potga, znikome plemi, drobna
istota, wielki 3 razy (dzieo, dziea, m), zoty wóz, ol-

brzymia postawa, cienione granice, czarna noc,

ogromne dzieo, górne szczyty, rozdta burza, bez-

denne morze, niezgbne ono, niezmierny przestwór,

nieskoczony^ majestat. Do abstrakcyjnych nale (21) :

leniwy biegun, sabe zmysy, miay lot, niemylne

1 Tame, str, 67-120 ; aktu V oryginau francuskiego Osiski
nie tumaczy.

^ Naprz. Dzikie marzenia wiek do wieków skada; ta istota

drobna... tobie jest podobna ; sabe doskonalc zmysy ; ty zacz,
ty dokoczy to dzieo ogromne i t. p.

^ Por. uwagi przy Odzie III (tumaczeniu) Komiana.
* Nadto mamy tu jeszcze 6 orzecze przymiotnikowyci.
^ Trzy ostatnie epitety zostay zaliczone do konkretnych, na

zasadzie ici pocliodzenia etymologicznego ; cecia konkretnoci
prawie znika ju w nich obecnie.
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drogi, potne Bóstwo, zuchway 2 razy (plemi. Tatry),

dzikie marzenia, wita zasona, zazdrosna noc, luby

sen, wspaniay widok, wieczna budowa, czcigodny

ogie, czarodziejska sprawa, nieznane tajemnice,

szczliwa Polska, nieuyty wicher, gwatowne na-

tarcie, cudowny bieg, pocha odwaga. ^ Stosunek epitetów

1 Synna ta swego czasu Oda na cze Kopernika posiada rze-

czowników 252, czasowników 132, przymiotników 85. Widzimy
tu wielk przewag rzeczowników nad reszt wyrazów, co w rezul-

tacie daje, naturalnie, wiele treci, wiele myli. Nagromadzenie

tak obfite rzeczowników pod wzgldem materyau mylowego jest

bardzo szczliwe ; tylko e z punktu stylistycznego dla poezyi

przyczynia si bardzo mao, bo niemal kady rzeczownik jest abstrak-

cy. Z wyjtkiem niezwykle maej liczby rzeczowników konkret-

nych, reszta pozostaje obojtn dla wyobrani, nie czynic adnego
obrazu. O ile wic pod wzgldem filozoficznym nadmiar ten rzeczo-

wników moe by wielk zalet, o tyle w poezyi, która powinna

malowa obrazy farbami wyobrani, ta wielka ilo rzeczowników

abstrakcyjnych jest uszczerbkiem stylowym, zaciemniajcym obraz

konkretny, jaki od czasu do czasu wyania si zporód do chao-

tycznej myli oderwanej. atwo to zrozumiemy na przykadach :

« Najwyszy zakres miertelnika chway,
Wydarte niebu tajniki stworzenia

;

Olimpu godne przedsibior pienia :

Ty Uranijo, wspieraj lot zbyt miay.
Niestaa ludzi znana mi potga,
Ani si nad jej wielkoci zdumiewam,
Wyszych myl moja obrazów dosiga :

wiat mym zawodem, Kopernika piewam. »

Porównajmy ustp powyszy z innym w teje odzie, nieco dalej :

« Noc bya, ksiyc toczy swój wóz zoty,

Czowiek w nie lubym z troski si wyzuwa.
Spoczynkiem tchny ziemiaskie istoty :

Bliszy niebianów sam Kopernik czuwa.
Uciszone Batyku przyjy go brzegi

;

Tam zwaa ukad wiata, mierzy planet biegi.

Nigdy go tak nie zaj ten widok wspaniay,

Zdao si, e oglda miejsce swojej chway. »

Mimo przenoni, mimo innego kolorytu, pomimo nawet ró-
nicy wielkiej nastrójowoci, inaczej przemawia do wyobrani ab-
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konkretnych do abstrakcyjnych jest wic inny, anieh

u Komiana, i zdawaoby si w pierwszej chwih, e na

korzy konkretnych, a wic na korzy plastyki i wyrazi-

stoci stylu. Ale jestto tylko pozornie. Liczba epitetów

przywodzcych przed nasz umys obraz jaki ywszy, wy-

raniejszy jest tu znikoma ; monaby do tej kategoryi

zaliczy waciwie tylko dwa przymiotniki : zoty wóz,

czarna noc. Wszystkie inne maj charakter pod tym wzgl-

dem niezdecydowany : wielki, ogromny, górny i t. d. Zwa-
szcza za mao plastyczne s przymiotniki zoone z prze-

czeniem nie ; ten sposób okrelania pojcia, przez negacy,

nie odejmuje wprawdzie przymiotnikowi zasadniczego cha-

rakteru konkretnoci lub abstrakcyjnoci, ale zupenie nie

jest obrazowy, a jest nawskro rozumowy, jest logiczny,

a nie jest artystyczny.

Co do charakteru uczuciowego w epitetach tej ody,

to w jej okreleniu ma si nieco kopotu. Pochodzi to std,

e jak widzielimy przy Komianie, uczuciowa warto
epitetu najczciej zaley od przedmiotu, który jest treci
utworu, i od uczuciowego stosunku poety do niego ; wskutek

tego ten sam przymiotnik w jednej sytuacyi okrelimy

jako uczuciowy, w drugiej nie (por. powyej u Komiana
— zwyciski). Otó jeeli Komian pisze od na zwy-

cistwa Napoleoskie, które s równoczenie zwycistwami

ora polskiego, to przy caym wrodzonym braku silniejszej

uczuciowoci musia przecie ulega pewnemu wzruszeniu,

to za cho niedostatecznie bd co bd jednak w wierszu

jego si uwydatni. Tymczasem przedmiot, który traktuje

Osiski w odzie na cze Kopernika, moe pobudzi do

strakcyjna myl przykadu pierwszego, a zupenie rónym jzykiem
i farbami maluje obrazy przykad drugi, gdzie wyobrania widzi

wóz, i czowieka, i Kopernika, i Batyk i gdzie obrazy podkrelaj
epitety (zbyt nieliczne tu) zoty i luby

;
pierwszy z nich owietla

obraz gr koloru wyrazistego, drugi, jak na swój czas, pociga
uczucie do odmalowanego obrazu. Std umiejtne sharmonizowanie

wyrazów, a zwaszcza epitetów ma niezmiernie donios rol w pla-

styce i nastrojowoci utworu, czego, niestety, o odzie Osiskiego

w caoci wzitej powiedzie nie mona.



- 59 -
gbokich refieksyj, do piknych obrazóW; trudno jednak,

aby mia wstrzsn uczucie. Susznie mówi Tarnowski :

« Któ jest zdolny zapali si do Kopernika ? Mona go

szanowa, chlubi si nim, ale adne serce nie zabije do
astronomii, nikt si nie rozpacze nad systemem Koper-

nika )) ^. Wobec tego rzecz jest zrozumia, e epitetów

uczuciowych w tej odzie nie znajdziemy
;
pod niektórymi

wzgldami monaby tu ostatecznie zaliczy przymiotniki :

zuchwae i znikome plemi, dzikie marzenia, sen luby,

czcigodny cieniu, szczliwa Polsko 2.

Poczenie epitetu z rzeczownikiem jest tutaj w nast-

pujcym stosunku.

1. Epitet konkretny z rzeczownikiem takime — 11 :

drobna istota (czowiek), zoty wóz, olbrzymia postawa,

wielki m, rozdta burza, górne szczyty, niezgbne ono,

leniwy biegun, bezdenne morze, cienione granice, czarna

noc.

2. Epitet abstrakcyjny z rzeczownikiem takime — 6 :

zuchwae plemi, dzikie marzenia, czarodziejska sprawa,

nieznane tajemnice, pocha odwaga, sabe zmysy.

3. Epitet konkretny z rzeczownikiem abstrakcyj-

nym — 7 : niestaa potga, znikome plemi, wielkie dzieo

2 razy, ogromne dzieo ^, niezmierny przestwór, niesko-

czony majestat.

4. Epitet abstrakcyjny z rzeczownikiem konkretnym
— 14 : miay lot, nieomylne drogi, potne Bóstwo (Bóg),

wita zasona, zazdrosna noc, luby sen, wspaniay widok

(ukad planetarny), wieczna budowa, czcigodny cie,

1 Historya literatury polskiej, tom IV, str. 122.

2 Dobrym przykadem na to, jak ten sam przymiotnik moe
zmienia charakter uczuciowy zalenie od sytuacyi, jest miejsce

z tej ody : « Ta istota drobna (czowiek) kiedy w niej duci Twój
dziaa Tobie jest podobna », porównane ze znanymi nam ju so-

wami Komiana « Z gronem niedorosych dziatek mocarz Germa-
nów tuaczem. »

^ Wyraz dzieo jest pierwotnie konkretnym i w niektóryci

razach ten charakter zachowa do dzidnia ; tutaj jednake przez

swoj zoono, a nastpnie przez metafor, jaka w nim jest, staje

si abstrakcyjnym.
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szczliwa Polska, zuchwae Tatry, nieuyty wicher,

gwatowne natarcie, cudowny bieg.

Z tego stosunku widzimy, e najlepsze dla obrazo-

woci zestawienie epitetu konkretnego z rzeczownikiem

oderwanym wystpuje tylko 7 razy, podczas gdy prze-

ciwne poczenie, najgorsze dla wyobrani po zupenie

oderwanem, gdzie wyrazowi konkretnemu nadaje si
cech abstrakcyjnoci, uyte tutaj a 14 razy, t. j. dwa
razy wicej ni poprzednie ^.

Do Franciszka Morawskiego. Przymiotników w tym

1 Wszystkie powysze obliczenia robilimy na podstawie ety-

mologicznych waciwoci wyrazów, majc na uwadze pochodzenie

gramatyczne, pierwotne sowa. Z punktu genetycznego badanych
wyrazów stanowisko takie jest zupenie suszne i zupenie praw-

dziwe. Lecz na jzyk, a zatem i na poszczególne wyrazy, moemy
patrze i z innego jeszcze punktu, t. j. pod ktem psychologicznym.

Jak sdzimy, ten punkt wyjcia jest suszniejszy i bardziej odpo-

wiedni stosunkowi czowieka do narzdzia dla uzewntrzniania
jego myli. Jzyk przedewszystkiem w jego funkcyi yciowej nie

analizujemy etymologicznie, nie rozbieramy drobiazgowo na skad-
niki, a odczuwamy, rozumiemy, wzywamy si w jego zawarto
mylow : w brzmieniu gosu doszukujemy si duszy mówicego,
badamy jego stosunek do siebie samych, odgadn chcemy te od-

cienia myli, jakie on chce wyrazi, jakie nabray zabarwienia y-
ciowego. Czynno mylowa uduchawia materyalne, brzmieniowe

objawy zewntrzne, zmienia je i przerabia i pragnie nada utwo-

rzonej postaci wyrazu pitno odrbnej niejako istoty w acuchu
myli : std jzyk wyrywa jakby wyraz z szeregu materyalnych

rzeczy i wplata go w ogniwa innego porzdku. Gdy praca owa orga-

nizacyjna ju si zakoczy, wtedy zatraca si nawet poczucie tej

drogi ; czasem zaciera si nie tylko odczuwanie pochodzenia, ale

nawet i lad jego znika— wyraz staje si zupen abstrakcy. Jeeli

wic spojrzymy na wyrazy nie z punktu rozwoju historycznego, ale

tylko oprzemy si na fakcie dzisiejszym, który dla nas wyglda jako

objaw staoci, zakoczonoci, to sd nasz naprz. o waciwociach
epitetów i kombinacyach wyrazów wypadby moe nieco inny, ni
podany wyej pod wzgldem konkretnoci. Z tego punktu wiele

wyrazów musielibymy wykreli zpomidzy konkretnych, a mimo
ich pochodzenie] etymologiczne zaliczy do abstrakcyjnych, jak :

wielki m, znikomy, nieskoczony i inne. (Por. Charles Bally. Traite

de stylistiue francaise. Heidelberg, Paris 1909, i volume, str. 286-

288, 291-292, 304).
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utworze uyto 38, z czego na epitety wypada 19 ^ i na

przydawki i appozycye równie 19. Do epitetów konkret-

nych zaliczy mona 4 : krwawy Mars, racy bysk,

dalekie granity, szumne wody. Epitetów wic abstrak-

cyjnych mamy 15 : niemska noga 2, nalene dugi,

drogie ramiona, szlachetny zapa, straszny pocisk,

hardy 2 razy (Karpaty, panowie), dumne szace, grone
oceany, dzielne czyny, chlubne lady, zdumiony Ger-

man, zdziwione nadmorzace, wierna chwaa, zwy-

ciski or. Pierwiastku uczuciowego dopatrze si mona
w nastpujcych 13 epitetach : krwawy, niemski, drogi,

szlachetny, straszny, hardy (2), dumny, grony (tu moe
raczej nastrojowo), dzielny, chlubny, zwyciski, wierny.

Poniewa wiersz ju w zaoeniu swojem ma bd co bd
wicej uczuciowoci, anieli oda na cze Kopernika, a ma
j dlatego, e poeta zwraca si tu do znajomego, potrosze

przyjaciela ^, osoby yjcej, e Osiski pisze do niego wiersz

z racyi otrzymanego przez Morawskiego krzya wojsko-

wego, przeto widzimy, e stopie uczuciowoci zaraz ju
jest jaki wikszy, anieli w odzie, a skutkiem tego mona
byo wiksz liczb epitetów zaliczy do uczuciowych.

Do JW. Hrabiny Tekh z Biehskich ubieskiej.

Przymiotników 31 : na epitety wypada 13, na przydawki

18. Epitety wystpuj tutaj w charakterze bardzo niezde-

cydowanym. Konkretne s 3 : zmienne losy, mode
dziatki, zoty wiek ; abstrakcyjnych jest 10 : chlubna
laurem gowa, dziecinne igraszki, czarujce gosy,

^ Wliczamy w to epitety wtpliwe, lecz bardziej skaniajce

si ku epitetowi zdobniczemu, jak naprz. : zdumiony German, zdzi-

wione nadmorzace, dalekie Egiptu granity i t. p.

^ Znaczy — niemny ; forma niemski robi w pierwszej chwili

wraenie konkretnoci, przymiotnik jest jednak abstrakcyjny,

oznacza bowiem waciwo duchow — por. odwany, miay, silny

i t. p.

^ Stosunek Osiskiego do Morawskiego rysuje si interesu-

jco w « Obozie klasyków » Siemieskiego (Portrety literackie przez

Lucyana Siemieskiego, tom III, Pozna 1868, str. 320, 333, 344»

345-346, 351).
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droga Euterpa, niewinne kwiaty, korny gos, mar-
sowy bój, dzielne rycerze i boje, wieczna sawa,

niemiertelny laur. Pierwiastek uczuciowy jest w tych

6 epitetacli : mody, clilubny, czarujcy, drogi, dzielny,

niemiertelny.

Do Fr. W. Przymiotników 30, z czego na epitety wypada
18, na przydawki gramatyczne 12. Epitety konkretne (5) :

cienista lipa, stary Kocianowski, cikie trudy, trway
pomnik, samotne zacisze ; abstrakcyjnycti mamy 13 :

chlubny zawód, znamienity wieszcz, prorockie sowa,
wity otarz, wspaniay zawód, szlachetny tor, li-

czna Barbara, cnotliwe nadzieje, mony pan, dumna
ojczyzna, luba ozdoba, wdziczny wawrzyn, nieprze-

pomne rymy. Uczuciowoci mona si dopatrze w na-

stpnych wyrazach : ciki 1, samotny, chlubny, znamie-

nity, wity, wspaniay, szlachetny, cnotliwy, dumny, luby,

wdziczny — razem 11.

Do M. Uni... Przymiotników 27 ; epitetów 12, przy-

dawek 15. Epitety konkretne (4) : gorzkie ale, stare

wino, róany ton, próne saboci ; abstrakcyjne (8) :

szalony zapust, wicony popió, cudotworni ksia,
gupi czowiek, roztropny Maciej, wesoy 2 razy (bie-

siada, noc), wdziczne tony. Charakter uczuciowy po-

siadaj wyrazy : gorzki, szalony, wicony, roztropny,

wesoy, wdziczny — razem — 7.

Do ogródka. Utwór liczy 76 wierszy
;
przymiotników

jest tu 47 2. Oddzieli przydawki od epitetów i tu bardzo

trudno ; na 29 przydawek mamy 18 epitetów, z tych

konkretnymi s (11) : szczupy ogródek, wski domeczek,

niewymowna zmiana, drewniana altana, skryta ra-

do, lekkie skrzydo, wysmuke i ciasne szaty, spo-

kojne zacisze, zatoczysty ogon, pijana baba; abstrak-

cyjnych 7 : mili towarzysze, pismo wite, dworska

^ Oczywicie uczuciowo wystpuje nie w samym przymiot-

niku, lecz wskutek poczenia z rzeczownikiem i nadania mu uczu-

ciowoci.

2 Nadto 5 orzecze przymiotnikowych.
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etykieta, wesoy ptaszek, zacna gospodyni, uparta
szaracza, dziwny urok. Do uczuciowych nadawayby
si 4 : miy, wesoy, zacny, dziwny.

Zestawmy teraz liczby, odnoszce si do przymiot-

ników w powyszyci utworaci.

Przydawek. Epitet. : konkret, abstrakc. uczu. Inn.

Oda 41 38 17 21 6 32

Do Morawsk.
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skowa ; w innych za razach intensywno pierwiastku

konkretnego jest nader nik. Jake rzadkie s i tutaj epi-

tety malownicze : zoty wóz, zoty wiek, czarna noc,

krwawy Mars ; bardzo nieliczne s równie epitety, któ-

reby wyranie i odrazu oddaway plastyk rzeczy, ksztaty

i ruchy : wysmuke i ciasne szaty, wski domeczek,

zatoczysty ogon ; toby byy chyba wszystkie epitety

plastyczne. W innych bdziemy mieli do czynienia z okre-

leniami znowu zbyt ogólnemi : wielki, ogromny, olbrzymi,

ciki, l>ezdenny, cieniony, drobny i t. p. Charaktery-

styczne s epitety, w których, jak mówilimy, konkretno
wyania si dopiero porednio : niestay, trway, daleki

i t. p. Otó pod tym wzgldem owe nieco silniejsze pano-

wanie elementu konkretnego w epitetach Osiskiego po

bliszem przypatrzeniu si okazuje si pozornem, i Osiskiego

wyobrania okazuje si jeszcze mniej plastyczn, jeszcze

mniej yw, anieli u Komiana. W sprawie zabarwienia

uczuciowego epitetów Komian znacznie Osiskiego prze-

wysza
;
gdy u Komiana takich epitetów jest prawie dwa

razy wicej od nieuczuciowych (146 : 75), to u Osiskiego

stosunek ten jest 47 : 71 ;
prawda, e poszczególne utwory

pokazuj tutaj znaczne wahania si, zalenie od caego

ich charakteru i nastroju (oda 6 : 32, gdy wiersz do Mo-

rawskiego 13:6). Wreszcie, co do charakteru pocze
epitetów z rzeczownikami, to Osiski równie do Komiana
jest podobny : najczstszem jest czenie epitetu abstrak-

cyjnego z rzeczownikiem konkretnym, jak widzielimy

w odzie na cze Kopernika. Co do wierszy innych, to sto-

sunek epitetu do rzeczownika tak si przedstawia.

1. Epitet konkretny z rzeczownikiem konkretnym — 18 :

krwawy Mars, róany tron, racy bysk, cienista lipa,

mode dziatki, stary Kochanowski, stare wino, dalekie

granity, trway pomnik, szczupy ogródek, wski domeczek,

drewniana altana, wysmuke i ciasne szaty, zatoczysty

ogon, pijana baba, szumne wody, lekkie skrzydo.

2. Epitet abstrakcyjny z rzeczownikiem abstrakcyj-

nym — 15 : nalene dugi, drogie znamiona, luba ozdoba,

szlachetny zapa, dzielne czyny, wierna chwaa, wieczna
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chwaa, dziecinne igraszki, chlubny zawód, wspaniay za-

wód, cnotliwe nadzieje, dumna ' ojczyzna, szalony zapust,

dziwny urok, dworska etykieta.

3. Epitet konkretny z rzeczownikiem abstrakcyjnym

— 9 : zoty wiek, cikie trudy, zmienne losy, samotna

cisza, spokojne zacisze, gorzkie ale, niewymowna zmiana,

próne saboci, skryta rado.
4. Epitet abstrakcyjny z rzeczownikiem konkretnym

— 38 : niemska noga, straszny pocisk, harde Karpaty,

hardzi panowie, dumne szace, grone oceany, chlubne

lady, chlubna laurem gowa, zdumiony German, zdzi-

wione nadmorzace, zwyciski or, czarujce gosy, droga

Euterpa, niewinne kwiaty, korny gos, marsowy bój, dzielne

rycerze i boje, niemiertelny laur, znamienity wieszcz, pro-

rockie sowa, wity otarz, pismo wite, wicony popió,

szlachetny tor, liczna Barbara, mili towarzysze, mony
pan, wdziczny wawrzyn, wdziczne tony, nieprzepomne

rymy, cudotworni ksia, gupi czowiek, roztropny Maciej,

wesoa biesiada, wesoa noc, wesoy ptaszek, uparta sza-

racza, zacna gospodyni.

Widzimy wic, e w innych utworach styl poetycki

Osiskiego jest jeszcze gorszy, ni w odzie, gdy tutaj epitet

abstrakcyjny osabia obrazowo rzeczownika a 38 razy

na 9 sposobów odwrotnych. W caoci rozpatrywanych

utworów Osiskiego stosunek ten przedstawia si nast-

pujco : oba wyrazy konkretne — 29, oba abstrakcyjne

— 22, epitet konkretny z rzeczownikiem abstrakcyjnym

— 16, epitet abstrakcyjny z rzeczownikiem konkretnym

— 51-

Zatem rozbiór epitetów w kilku rónych utworach

Osiskiego daje nam co do organizacyi poetyckiej i co do

charakteru jego stylu takie same wyniki, jak badanie epi-

tetów Komiana.
Moe jeszcze wicej, anieli poeta oryginalny. Osiski

by ceniony jako tumacz ^. Warto wic przypatrzy si

1 Zob. wspomnian od elegiack Komiana, por. te sowa
Dmochowskiego we wstpie do Dzie Osiskiego, str. V : « Pod tym
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choby jednemu z tych jego przekadów, zwaszcza e przez

to poddajemy badaniu nowy rodzaj hteraclci. Dotychczas

mielimy do czynienia wycznie z poezy liryczn i dy-

daktyczn — zobaczmy, jak ta rzecz wyglda w poezyi

dramatycznej. Jako przykad bierzemy Osiskiego tu-

maczenie Horacyuszów Corneille'a. Materya epitetowy,

którym tu rozporzdzamy, przedstawia si nastpujco.

Akt I, wierszy 302 ;
przymiotników 145, z czego na

przydawki wypada 97, na epitety 48. Epitetów konkretnych

jest 13 : a) w poczeniu z rzeczownikiem konkretnym 9 :

byskajce miecze, zapalony ^ onierz, gorce ^ mo-
dlitwy, krwawa bitwa, krwawe spotkanie, mode pa-
stwo, szczupe granice, niezamane roty, ojcobójcze
elazo ; b) w poczeniu z rzeczownikiem abstrakcyjnym 4 :

niezomne mstwo, staa mio, tajna rado, wielkie

szczcie. Epitetów abstrakcyjnych jest 35 : c) przy rze-

czowniku konkretnym 18 : sroga burza, droga ojczyzna,

drogi wyrok, luby pokój, luby Kuryacy, askawy Feb,

rycerska zbroja, marsowe boje, niewdziczny Rzym,

zwyciskie wawrzyny, nieszczsna niewiasta, smutna
rozmowa, rozkoszne mary, straszne sny, okropne
poczwary, wite progi, upragniony pokój, niemier-
telne Bogi ; d) z rzeczownikiem abstrakcyjnym 17 : sroga

niech, sroga niezgoda, bezbone luby, szlachetny

zapa, ponne domysy, okrutny los, wieczne luby,

wieczna bole, wieczna ohyda, wieczne zapomnienie,

nieszczliwe wspomnienie, lube szczcie, wielowadna
rozkosz, rozkoszny bd, okropna dola, poda niewola,

wite luby.

Akt II zawiera w 338 wierszach przydawek 63, epite-

tów 53. Do konkretnych nale te 4 epitety : wielki widok,

sodkie imi, krwawe spotkanie, surowa ^ cnota. Na-

wzgldem (to zn. dobroci tumacze) nikt nie przewyszy, a mao
kto dorówna Osiskiemu ».

^ Wskutek przenoni przymiotnik nabiera tu ciarakteru ab-

strakcyjnego o tyle, e suy do okrelenia pewnej waciwoci du-

cliowej, sam w sobie jednak ma charakter konkretny.

2 Przez metaforyczne poczenie z rzeczownikiem oznacza-



- 67 -
tomiast epitetów abstrakcyjnych jest a 49 : a) przy rze-

czownikach konkretnych 24 : waleczni mowie, zna-

komity bój, czua siostra, zwyciski or, zwyciski
wieniec, tryumfalna zbroja, pody krok, dzikie serce,

smutne poegnanie, wietny^ wawrzyn, miy kraj,

sawne elazo, niemiertelne laury, szlachetne bHzny,

szlachetne serce, srogie rozstanie, srogi wyrok, stra-

szne ciosy, okrutny kochanek, okrutny wyrok, miay
pogrom, dumne miasto, niemska noga; b) przy rzeczow-

nikach abstrakcyjnych 25 : miaa otucha, miae skargi,

straszna rada, sroga mka, srogi los, wieczne ale,

niemiertelna chwaa, wcieka zajado, szalony
zapd, sawny zawód, wite ustawy, wita wola, sta-

teczny^ umys, wietna ozdoba, wietna powinno,
wietne nieszczcie, smutna chwaa, smutne zaszczyty,

dziki honor, dzika cnota, bohatyrska cnota, pikna
potrzeba, rycerska cnota, zbrodnicza niewiara, nie-

skaone zaszczyty.

Akt III. Wierszy 284, przydawek 72, epitetów 55,

z których na konkretne wypada 14 : a) obok takiego rze-

czownika 6 : krwawy krok, krwawe spotkanie, wysoki
obraz, obszerne ziemie, niezatarta plama, surowi m-
owie ; b) obok rzeczownika abstrakcyjnego 8 : krwawa
zemsta, sodki bd, sodkie obowizki, sodka ponta,

gorca zajado, ciki bd, lepa dza, niezamane
mstwo. Epitetów abstrakcyjnych jest 41 : c) z rzeczow-

nikami konkretnymi 23 : wite wzy, luby ogie,

ulubiony m, drogi pokój, dany pokój, askawe
bogi, askawe niebiosy, straszny cios, bezbona

jcym pojcie oderwane wyraz ten nabiera znamion abstrakcyj-

noci, umieszczamy go jednak midzy konkretnymi, poniewa
pierwotnie jest on takim i poniewa ten charakter w innych

poczeniach zachowa do dzidnia.
^ Genetycznie rzecz biorc przymiotnik ten jest konkretny,

poniewa jednak przeniesiony zosta cakowicie w sfer poj oder-

wanych, przeto musi si go zalicza do abstrakcyjnych (por. stay,

jasny, które mog wystpowa w obydwuch charakterach).
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bro, smutna ofiara, smutna kolej, zwyciskie
elazo, wietne imiona, sprawiedliwe bogi, dumne
serca, zdradna wyrocznia, okrutny cios, wieczne
wyroki, sromotny syn, niecny syn, niedone zy,
potne bogi, pikna mier ; d) z rzeczownikami

abstrakcyjnymi i8 : wita wadza, wite prawa,

rycerskie zaszczyty, lube omamienie, niezrównana ^

cnota, wietna mio, sprawiedliwa nadzieja, spra-

wiedliwa zemsta, srogi zapa, niepodlega wadza,
popdliwa zawi, okropny los, mdra wadza,
wieczna chwaa, wieczna sromota, wieczny wstyd,

niegodna sprawa, szlacietny zapa.

Akt IV ma rozpatrywanycli przez nas wierszy 276.

Przydawek jest tutaj 77, epitetów 55 ; do konkretnyci
nale 7 : podniesiony miecz, krwawa zapata, spada-
jce gromy, sodki obraz, wielkie serce, wielki umys,
czyste zapay; rzeczowniki przy tych epitetach s rów-

nie konkretne, z wyjtkiem dwuch ostatnich. Epitetów ab-

strakcyjnych jest 48 : a) obok rzeczowników^ konkretnych

33 : niecna gowa, potni Bogowie, dzielny m,
dzielne rami, sromotny czyn, niepokonany m, ry-

cerski krok, okazay obchód, grony wyraz, zgubny
cios, zwyciski miecz, zwyciskie skronie, zwyciski
or, zwyciskie czoo, wietne zwycistwo, wdzi-
czny król, szlachetny brat, straszny cios, mne serce,

miy m, miy mu, nieludzki ojciec, wieczny grób,

drogi Kuryacy, sprawiedliwe bogi, piekielna jdza,

dzikie serce, zajady morderca, cnotliwi Horacyusze,

okropna walka, nieszczliwa reszta, saba kobieta.

^ Na imiesowach, które si stay przymiotnikami, takich

jak nieskaony, niezatarty, niezamany, niezrównany i t. p. wida,
jak proces psychologiczny jzykowy w rónych wyrazach zatrzy-

muje si na rozmaitych stopniach ; wszystkie te wyrazy pierwotnie

s konkretne, poczem zdaj ku abstrakcyjnoci, ale w niektórych

ten proces ju si zakoczy dla naszego poczucia jzykowego (nie-

skaony — czysty, niezrównany — bardzo wielki, ogromny), pod-
czas gdy w. innych dopiero si rozwija (std naprz. niezamany,
niezatarty odczuwamy jeszcze jako wyrazy konliretne).
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sabe pastwo ; b) obok rzeczowników abstrakcyjnych 15 :

sromotna zbrodnia, czua pami, wietna aska,

wietne cnoty, szlacietne czucia, niegodna ao,
nieubagany los, przeciwne losy, wieczny ból, wy-
stpna mio, wita mio, znakomita zemsta, cliwa-

lebne mstwo, nikczemna sabo, srogie mki.
Razem w tej tragedyi mamy 309 przydawek i 211

epitetów, na konkretne wypada tylko 2^, podczas gdy
abstrakcyjnycli naliczylimy a 173.

Ju samo pobiene przejrzenie materyau, którymy
wypisali powyej, nasuwa nam mniemanie o innym cha-

rakterze, albo raczej o innem ugrupowaniu i ustosunko-

waniu epitetów tej tragedyi, anieli w utworach liryczno-

dydaktycznych, rozpatrywanych poprzednio ; dokadniejsze

zbadanie sd ten potw^ierdzi. Widzimy najpierw, e sto-

sunek pomidzy iloci wierszy a iloci epitetów jest tutaj

inny : na 1200 wierszy epitetów mamy 211, podczas gdy

w odzie na cze Kopernika na 124 wiersze jest epitetów 38,

zatem w tragedyi jest ich stosunkowo znacznie mniej,

zblia si za ten stosunek do ód Napoleoskich Komiana,
w których na 440 wierszy epitetów mamy yS, zato naprz.

naladowanie III ody Horacego ma 37 epitetów na 132

wiersze, to znaczy, zblia si wicej do ody Osiskiego.

Wniosek z tego, e w tragedyi, mimo caego patosu jej

stylu, epitety odgrywaj mniejsz rol. Zobaczymy póniej,

jak si pod tym wzgldem rzecz bdzie miaa w innych tra-

gedyach pseudoklasyeznych.

Stosunek epitetów konkretnych do abstrakcyjnych

jest tutaj zupenie ju inny, anieli w utworach poprzednich :

wyraa si liczbami 38 : 173, to znaczy, e epitetów abstrak-

cyjnych jest prawie pi razy wicej, gdy dotychczas mie-

limy do czynienia ze stosunkiem takim, e na jeden epitet

konkretny wypaday mniej wicej dwa abstrakcyjne. Przy-

czyna takiego stanu rzeczy nie jest trudn do odgadnicia.

W owych utworach mniejszych, czy to odach, czy listach

i t. p. poeta musia bd co bd podawa pewne obrazy,

musia wskutek tego wicej posugiwa si pojciami i wy-

razami konkretnymi. W tragedyi nie chodzi tak dalece
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o obrazy, chodzi przedewszystkiem o wywoanie pewnego

uczucia, do tego celu za epitety konkretne nie s konieczne.

e przez to plastyka i malowniczo stylu staj si jeszcze

mniejsze, to nie ulega wtpliwoci.

Ta sama przyczyna wpywa take na charakter uczu-

ciowy lub nieuczuciowy epitetów. Poniewa caa tragedya

jest obrazem silnego napicia uczucia, poniewa wszystkie

dziaajce osoby podczas caej akcyi znajduj si w tym
stanie silnego, natonego uczucia, przeto monaby po-

wiedzie, e waciwie kady epitet tutaj jest uczuciowy.

Dlatego te poprzednio nie podalimy osobnego zestawienia

i oddzielenia epitetów uczuciowych od epitetów obojt-

nych. Naogó monaby powiedzie, e niemal wszystkie

epitety abstrakcyjne i wiksza cz konkretnych maj
tu znaczenie afektu. Z konkretnych wymiemy naprz.

ojcobójcze elazo, krwawe spotkanie, sodkie imi,

niezatarta plama i t. p. Przy abstrakcyjnych za zau-

waymy, e znaczn jest liczba takich epitetów, które ju
w samej swojej postaci wyrazowej ten pierwiastek obja-

wiaj, a nie dopiero w zwizku z rzeczownikiem i w pewnej

sytuacyi ; a wic : smutny, nieszczsny, luby, rozkoszny,

drogi, pody, okrutny, wcieky, szlachetny, miy, czuy,

niecny, wdziczny i t. d. Warto przy tej sposobnoci za-

znaczy, e odpowiednio do podniesionej skali uczucia osoby

wystpujce w tragedyi uywaj wyrazów, które poeta

uwaa za silne i wstrzsajce : straszny, okropny, piekielny,

sromotny, krwawy, okrutny, bezbony, wcieky, nieszcz-

sny 1. Co do zestawie z rzeczownikiem mamy tu mniej

^ Uwaga. Przy nastpnych autorach pominiemy statystyk

epitetów uczuciowych ; zrobimy o nich wzmiank tylko tam, gdzie

bd si one wydzielay zporód jednostajnego zabarwienia pseu-

doklasycyzmu. Pomijamy za t rubryk dlatego, e uczuciowo
lub nieuczuciowo wyrazu zaley zwykle od zdania, w jakiem jest

uyty, jak równie od nastroju i charakteru natchnienia poety.

Epitet mona uwaa z podwójnego punktu jako uczuciowy. Na-
przód — wprost, bezporednio, gdy sam wyraz uyty oznacza pewien

rodzaj uczucia ; wówczas epitet bdzie bezwarunkowo uczuciowy,

niezalenie od zdania, nastroju lub woli autora, czy te czytelnika.
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wicej ten sam stosunek, co w poprzednich utworach Osi-
skiego : obydwa wyrazy konkretne wystpuj 23 razy,

oba abstrakcyjne 75 ; epitet konkretny przy rzeczowniku

abstrakcyjnym 15 razy, podczas gdy zestawienie odwrotne,

najgorsze w poezyi, jest w tragedyi tej a 98 razy.

RozpatrywaUmy nieco szczegóowiej epitety dwuch
poetów, którzy stoj niejako w centrum poezyi pseudo-

klasycznej i uchodziU za jej najwybitniejszych przedsta-

wicieH. Zwrócimy si teraz do innych poetów i na podstawie

wyjtków z ich dzie postaramy si scharakteryzowa ich

epitety i zestawi z Komianem i Osiskim ; sposób post-

powania zastosujemy tutaj taki sam, bez zapuszczania si
jednak na razie w wywody ogólniejsze. Pierwszym chro-

nologicznie bdzie tutaj Woronicz.

Takie tylko waciwie mówic epitety nale do naszej statystyki.

Drugi rodzaj uczuciowoci zaley w zupenoci od sytuacyi. Bez-

porednio niema on wcale pierwiastku uczuciowego w samym
wyrazie, jest on jednak uczuciowym, gdy autor w niego wlewa
ten charakter. Gdy naprz. mówimy, e kto ma serce smutne —
cicemy tu okreli stan serca, podkrelajc stron uczuciow przez

wyraz, który « naturalnie » jest sowem uczuciowem ; tego cliarak-

teru nie moemy odj od wyrazu. Gdy za nazwiemy serce roz-

dartem — uyjemy tu wyrazu o pierwiastku bynajmniej nie uczu-

ciowym
; majc jednake na myli podkrelenie strony afektywnej,

przeksztacamy niejako ow nasz intency pierwotny charakter

przymiotnika.

Przewanie, nie zawsze jednak, uczuciowo przymiotników

drugiego gatunku wystpuje silniej i przedmiot maluje dosadniej,

gównie za wyraniej. Poeta czuje pewne gbsze poruszenie serca

i chce ten stan wyrazi ; równoczenie — niejako samorzutnie —
dostrzega on pewne poruszenia i zmiany (choby nieznaczne, jed-

nake charakterystyczne), towarzyszce uczuciu. Nadto, wyobrania
byskawicznie kojarzc przeyte lub zaobserwowane momenty
uczuciowe przypomina i narzuca pewien obraz znany, jakgdyby

klasyczny. Wtenczas poecie wydaje si, e wyraz zwyky, codzienny,

nie wystarczy mu w zupenoci na odzwierciedlenie jego ducha ; e
uczuciowo tkwica w samym wyrazie jest za nik i zuyt —
wówczas to jeden nieuchwytny wysiek wyobrani odmaluje stan

swego uczucia w jego skutkach : « kamienne, lepe przerae-
nie » (Kasprowicz, zob. rozdzia i). Poeta tutaj uczuciowo patrzy

na przeraenie, ale widzi jednoczenie, e ono olepia i czyni czo-
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Woronic^.

Rozpatrzymy dwie pieni z wityni Sybilli, pierwsz,

która w caoci swojej ma charakter przewanie opisowy,

i czwart, której charakter, mimo ustpów opowiadaj-

cych i opisowych, jest nawskró elegijny i uczuciowy
;
poemat

ten powsta w latach 1798-1801 ^. Obok wityni Sybilli

rozpatrzymy jeszcze Hymn do Boga, powstay przed ro-

kiem 1809 2. Materya ten zupenie jest wystarczajcy dla

poznania epitetów Woronicza, zwaszcza, e te dwa dziea

s dla jego poezyi najbardziej charakterystyczne i najwicej

byy czytane i znane.

witynia Sybilli, pie pierwsza ^. Wierszy trzyna-

stozgoskowych 410. Pierwszem wraeniem, jakie odnosimy

z czytania poematu, jest wraenie ogromnej iloci przy-

wlek podobnym do kamienia — poeta podkrela tylko skutek,

jednake przez to wanie tern bardziej przenika uczuciowoci a
do gbi czytajcego.

Wyobrania innego jakiego autora nie tak oryginalna i y-
wotna, moe nie tak inwencyjna, a raczej tylko kojarzca, wnet
uciwyci podobiestwo midzy dwiema rzeczami i przypomni nam
obraz znany, ale silny, zawsze wiey i gboko uczuciowy. Obraz
taki pocztkowo zawsze wywiera wraenie bezporednie i zdecy-

dowane, ilekro go si powtórzy
;
potem jak wszystkie tego rodzaju

wyraenia zuywa si i zatraca pierwotn wieo i przechodzi

do konwencyonalnych, przysowiowycli zda codziennych, naprz.

anielska niewinno, Hijobowe cierpienia, Laokoonowa bole i t. d.

W tej drugiej kategoryi epitetów uczuciowych spotykamy si naj-

czciej, jeeli nie zawsze, z przenoni.
W niniejszej pracy, mówic o uczuciowoci epitetów, mielimy

na myli gównie ich charakter etymologiczny
;
poruszajc za epi-

tety drugiego rodzaju, wkraczalibymy w dziedzin wprawdzie
ssiedni, jednake obc — w metafor, która zmienia cech i ko-

loryt epitetu ; tem naleaoby si zaj w osobnej pracy.

^ Piat. Historya literatury polskiej, t. IV cz II, str. 43.

2 Tame, str. 55.

^ Sybilla, Poema historyczne we czterech pieniach. We Lwo-
wie 1818, str. 1-18.
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miotników wogóle, w szczególnoci epitetów. Jako dowód
przytoczy mona pocztek poematu :

ty ! sawna wyrocznio Hesperyjskich krajów,

1 wielowadna Xieni powiconyci gajów !

Ty co niegdy zbkanym rozproszecom Troi,

Ukazawszy przyldek warownej ostoi,

Póniej twoici tajemnic szanownemi skady.

Przywodzia do sawy ród ici wiatowady,
A teraz opuciwszy Kumejsk jaskini,

W nadbrzeu Nadwilaskiem znajdujesz wityni,
Pozwól mi twe siedliska nowe uczci pieniem,

I pami zgaszonego narodu z imieniem

Unie w szanownyci zwokaci w twój tajny przybytek,

Urgowisko obcych, naszyci ez zabj^ek !

Zobaczmy teraz, czy wymowa liczb bdzie taka sama,

jak pierwsze wraenie czytania. W caej pieni pierwszej

mamy przymiotników w funkcyi appozycyonalnej wogóle

477, z czego przypada na przydawki logiczne i appozycye

293, na epitety artystyczne 184. Z tych ostatnich mamy
epitetów konkretnych 99, abstrakcyjnych 85.

Do epitetów konkretnych nale nastpne : siwy

3 razy (wiata mech, gowa), czarne troski, biay 2 razy

(Alu mowy, niewinno), blada niewinno, srebrzysty

strzp, niadawe Wejmuty, ogorzae Panamy,
czysty 2 razy (hod, kryszta), przejrzyste ono,
krasne wychowanki, zotolity rbek, janiejca
zorza, zabyniona rozwiata, olniony wzrok,
kwiecisty 2 razy (Harlem, bonie), kwitnce So-
wianki, rozkwite osady, rónowzory kobierzec,

rdzawe kordy ; — usklepione groty, drobniutki

niezapominek, zakrzywiony sierp, roztargany war-

kocz, skrzydlaty naród 2, gaziste prawnuczta,

^ Dla rozmaitoci i aby si nie powtarza przy zestawieniacli

epitetu z rzeczownikiem drukujemy tu rzeczowniki konkretne

drukiem rozstrzelonym ; na kocu podamy tylko liczby zastawie.
^ Ptactwo ; oprócz epitetowego przymiotnik spenia nadto

obowizek przydawki.
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sniste rosochy, wiszcy uk mostu, lene Nimfy,
koziostopy poczet Satyrów, niewyspany Sylwan,
czcze omamienia, olbrzymi pód, wyniosa skaa,
wyniesione mury, gboki sen, szeroki 2 razy (Wisa,
nawy), szykowne drzewko, strojna córa; — zb-
kani rozproszece, zawrotne manowce, rozlege prze-

stwory, burzliwe morza, rozbujaa niwa, ywy 3 razy

(strumie, krysztay, obraz), przelotne sny, po-

wiewny szelest, rozpuszczone kdziory, drca rka
2 razy, wdrowny 2 razy (branki — krowy, pielgrzym),

skoczne tany, niezagubne pastwo, rozdmuch-
. niony ogie, biecy stok, nieprzerodny (znaczy

trway, niezmienny, nieznikajcy , 2 razy, cileb, dary),

stay wtek, tajny przybytek, niecigy lot, nie-

wstrzymay nurt; — skazitelny 2 razy (ród, rka),
stary 4 razy (wiat, Sauromaty, Wisa, Tyber),

omdlae ono, nadmorskie Hottentotki, yzne po-

wiaty, nieprzejrzane bonia, zgodniali zamorce ;
—

niezbagane piany, rónogwarne pienie, pienio-
twórcza niebianka, szumny kark, nieutulona pa-
czelnica, odpowiednie (odpowiadajce, odbrzmiewajce)

fujarki, niema stranica; — sodki 7 razy (przy-

bytek, obkanie, tchnienie 2 razy, bero, wieniec,
• gos), gorzkie zy ;

— skaliste ono, lekkie skrzydo,
skwarne lato, wonne czoo.

Epitety abstrakcyjne : wielowadny 2 razy (Xien i,

matka), szerokowadna Flora, wiatowady ród,

sawna wyrocznia, szanowny 4 razy (skady, zwoki,
pamitka, ucze), twórczy gos, ulubione imi, nie-

winny 2 razy (pomyka, ono natury), rozkoszny 5 razy

(brzeg, podwórze, grono, Eliz, zalotnik), upragnione
chody, drogi 6 razy (lady, zyski, walki, rys, dar,

upominek), wdziczny 6 razy (koo 2 razy, córa, dziatki,

wiosna, ludzie), gocinny dar, radosne siostry, ponura
ao, okazae gmachy, zazdrosne ogrody, akomy
umys, niezrównany 2 razy (piewak, królowa), na-

dobny 2 razy (Azalia, Chichotki), rozpieszczone

córy, czuy 3 razy (serca 2 razy, rka), dziki 2 razy
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(wyspy, zwierz), podziwne wzory, wity 3 razy

(Duchy, ród, wyrocznia), niemiertelna istno, smutny
2 razy (stra, wspomnienie), wierne sojusznice, srogi

2 razy (pta, walki), skromne lice, aobny 2 razy

(powoka, igrzysko), uczony 2 razy (mistrz, fletnie),

dumne wychowanie, bitny zalotnik, cnotliwa Ama-
rylla, podane przybycie, czarodziejskie spojrzenie,

dobroczynny 2 razy (rzesza, rka), luba wyspa,
szlachetne serca, niepoyte góry, pamitny 2 razy

(budowa, bojowisko), mne popisy, rycerska mód,
zwyciski 2 razy (laur, Rzym), pikne dziea, dzie-

jomówny^ gmach, staroytny 4 razy (wie, pra-

baba, ród, dbrowa), zwodniczy blask.

Sybilla, pie czwarta 2. W tej pieni jest 554 wierszy,

w których uyto 473 przymiotników ^
; z powyszej liczby

na epitety wypada 178, na przydawki 295. Do epitetów

konkretnych nale 85 : czarne chmury, jasny 2 razy

(zwierciada, oko — soce), brudny Euksyn, ciemne
pogróki, wietny * 2 razy namioty, szcztek), zoty
3 razy (krg, wieki, drzwi), byszczcy ostatek, rdzawe
bramy, zardzewiae kordy, krwawe oczy, niezga-

szony ogie, ukirzone skrzyda nocy, blady ksiyc,
kwitncy synowie, czyste obyczaje, lepy los; —
szeroki wiat, ogromny cie, najgbsze wiry, nadty
Ibrahim^, gste wspominki, gboki 2 razy (tajemnica,

sen), gwiadziste niebo, podziemne przepacie, roz-

^ Wyraz zoony z dwuch ; chocia drugi skadnik przymiot-

nika jest cile konkretny, jednake w caoci pojcia cz pierwsza

przewaa i sowo nabiera zabarwienia ju abstrakcyjnego.

^ Sybilla. Poema liistoryczne we cztereci pieniacli. We Lwo-
wie 1 8 18, str. 73-96.

^ Nadto 8 orzecze przymiotnikowycli.
* Zaliczamy zawsze ten przymiotnik do abstrakcyjnyci, gdy

w poczuciu jzykowem straci ju ceciy konkretnoci, tu jednak

kadziemy go w grupie konkretnycli, poniewa znaczy on u Woro-
nicza byszczcy, wieccy.

^ W wydaniu z roku 18 18, jak równie w Bibliotece Mrówki

(J. P. Woronicz. Sybilla. Hymn polski. Lwów 1869) bdnie zasto-

sowano epitet nie do Ibraiima, lecz do wyrazu « zapasy ».
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lege powiaty,, strojny Janczar, niestarty lad, nie-

foremne bryy, niepoczne gruzy, zapade jaskinie,

skrzepy 2 razy (powieki, twory), eglowne nawy,
poziome wygony, bezdenne ono, niezamknity
otwór, pajcze pasmo, stay wtek, upiona zemsta,

zgnie cieki, wty tron; — tumny gwar, ów buat...

od boku Saladyna towarzysz niedzielny (nieoddzielny),

niecofnione wyroki, oywny 3 razy (zapa, nadzieja

2 razy), ywa dusza, martwy chaos, wrzcy 3 razy (krew
2 razy, posoka), niepogrzebne ciao, nieupione
spy, zbkane sieroty, bdny wdrowiec, obdna
otcha, matkobójcze pitno, cnotowlewcza pier,
niezgbiona przyszo, nieujte ale, niecofniona
ka, przewiewne chmury, drapiena lwica; stara

Windobona, yzna Ukraina, oddwierna klucznica,

skazitelne zlepki, nieoscha powód; — guchy
2 razy (wie, milczenie), huczne panowanie, odzowny
2 razy (szczk, posta), mrukliwe ale ;

— sodki
2 razy (imi, imiona), gadka rka, lekki 2 razy (rota,

wiatr).

Epitety abstrakcyjne (93) : dzikie straszyda, mciwy
grom, przelke stworzenie, czarodziejne ustronie,

upragniony Piast, dumny Ottomaniec, przezorna
obawa, dzielny 4 razy (nastpca, Fryderyk, spr-
yny, rami), okazay król, sawny 6 razy (jedziec,

spadki, wnuk, prababa, mistrzyni, przodkowie),

nieoceniony zbiór, zwyciskie okucie, pamitny
5 razy (up, zwycistwo, zbór-sejm czteroletni, budowa,
grobowisko), sowity okup, niewinny obrzd, nie-

miertelny 2 razy (zabytek, czyny), wiekopomne dzieo,

niebaczny sutan, nienaledna natura, skrztna sta-

ro, znakomity ród, chlubny 2 razy (zawody, pamitki),

cny 2 razy (Rzewuski, August III), zagubliwe na-

siona, wity 4 razy (królowa, prawo, wyrok, korzenie),

przezorne oczy, zamony dom, starodawna Rze-

picha, okrutne sny, okropny cie, groni ssiedzi,

smutne wróki, smtne cienia, ponury 2 razy (o-

ysko, zacisze), wieczny 2 razy (nienawi, posada),
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miertelny letarg, srogi 6 razy (ciosy, wycie, tygrysy,

pami, mordy, zapas), chytre ssiady, nikczemni
sualec, spodlone karki, wieczna zapora, kochana
matka, drogi owoc, przeklte zyski, szyderski ku-

brak, pocha nadzieja, szlachetne serce, rozkoszny
2 razy (przedmioty, brzeg), opakany rozbrat, hardzi
wyspiarze, przekupne zoto, dobroczynny promie,
wierna towarzyszka, maowierni czciciele, wiel-

komylni Rzymianie, ndzne matki, szczodry za-

cht, rycerscy modziece, wane ^ usugi, nadobny
2 razy (wnuczta, lice), wdziczny modzieniec,
zwodne sny, litociwy ojciec, niemylne prawdy,

bezsilne pociski, szanowna prostota.

Poczenia z rzeczownikami s nastpne : w pieni

I oba wyrazy konkretne 87 razy, oba abstrakcyjne 24, epitet

konkretny przy rzeczowniku abstrakcyjnym 12 razy, a

naodwrót 61 ; w pieni IV — oba konkretne 57, oba abstrak-

cyjne 35, epitet konkretny z rzeczownikiem abstrakcyjnym

28, naodwrót 58 razy.

Hymn do Boga o dobrodziejstwach Opatrznoci, na-

rodowi polskiemu wywiadczonych, po upadku Polski

(1805) ^- Jest tu 33 strofki szeciowierszowe, t. j. 198 wierszy.

Przymiotników 147, z czego przydawek 81, epitetów 66. Epi-

tety konkretne (42) : ciosane bogi, siwy mech, bdne
ono, twardy 2 razy (boki, sen), yciosune zwie-

rzta, granitny Krpak, byskotna stal, byszczca
wietno, niegrzebne ciaa, krwawa rozprawa, wietny
3 razy (grody, uomki, przepaski), tajne przeczucie,

niezbagany sen, aroczny up, stpiony miecz,

wielkooki strach, szerokie oboki, dwurony ksiyc,
kwitnce ziemie, niezmruone oko, skwarne spiekoty,

sdziwe prababki, sodki wdzik, wymietne miecia,
jasne bawaty, kusy kubrak, chudy grzbiet, zgrzebny

^ Przymiotnik ten pierwotnie bardzo konkretny, w wieku XIX
sta si w odczuwaniu psychicznem prawie zupenie abstrakcyjnym.

^ Dziea poetyczne wierszem i proz J. P. Woronicza. Lipsk

1853, tom II, str. i-io.
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pt)wrozek, garncarska skorupa, lepy traf, spróch-

niae koci, niepolizna wiara, nieprzerodny pód,

nierozjemne ycie, nieogarniony Bóg, nieukrócony
miecz, niezomne zbroje, niewstrzymany or, za-

mierzcie pomniki. Abstrakcyjnyci mamy 24 : pocia
zmiana, niewrotna droga, wity 3 razy (oblicze,

umowy, wyroki), niewskórna groba, nie mylne kopce,

niepomylny ruch, szlachetny zawód, zwyciskie
rydwany, pamitne klski, sroga zawi, zawodna
nadzieja, mony Obroca, zamone szkatuy, dobry
ad, chytry wróg, rzewne rozczulenie, ndzne córki,

bezczynne zy, pogrobny gos, smtne cienia>

szczsne zrkowiny, askawy rodzic.

Poczenie epitetów z rzeczownikami nastpne : oba

konkretne 30, naodwrót 9, epitet konkretny z rzeczow-

nikiem abstrakcyjnym 12, naodwrót 15.

Zróbmy teraz nasze zwyke zestawienia. Po pierwsze :

stosunek epitetów i przydawek do liczby wierszy jest u Wo-
ronicza taki : pie I Sybilli — 410 wierszy, 477 przymiot-

ników (w odach Napoi. Komiana 440 wierszy, 158 przy-

miotników, w odzie Osiskiego 124 wiersze, 79 przymiot-

ników ; w Horacyuszach 1200 wierszy, 520 przymiotników)
;

widzimy z tego, e pierwsze wraenie lektury Woronicza

o wielkiej iloci przymiotników potwierdza si. Prawda,

e wiersze Sybilli s dusze od wierszy w odach, ale w ka-
dym razie proporcya liczby przymiotników do rozmiarów

utworu jest u Woronicza daleko wiksz ; wystpuje to

zreszt tem silniej w porównaniu z tragedy Osiskiego,

pisan wierszem trzynastozgoskowym tak jak Sybilla.

Pie czwarta — wierszy 554, przymiotników 473 ; sto-

sunek troch mniejszy ni w pierwszej pieni ; w hymnie

do Boga mamy 198 wierszy, 147 przymiotników, czyli po-

dobnie jak w pieni czwartej. Rónica midzy pieni
pierwsz a czwart i hymnem tumaczy si do atwo :

pierwsza, jak ju wiemy, ma charakter opisowy i opowia-

dajcy, wskutek tego dla obrazowania potrzebniejsza bya
poecie wiksza liczba przymiotników, podczas gdy w pieni

czwartej i w hymnie przewaa pierwiastek uczuciowy. Ta
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rónica wpynie take na ustosunkowanie epitetów kon-*

kretnych i abstrakcyjnych. Na 184 epitety pieni pierwszej

bdzie konkretnych 99, abstrakcyjnych 85, stosunek

któregomy dotd nigdzie jeszcze nie spotkah, wszdzie

bowiem mielimy do czynienia ze znaczn przewag

pierwiastku abstrakcyjnego. Opisowo-opowiadajcym charak-

terem pieni pierwszej ten objaw tumaczy si atwo, a rów-

noczenie dowodzi, e styl pseudoklasyków bd co bd
stosuje si do treci, nie jest wszdzie absolutnie jednakowy.

W czwartej pieni ju znowu wskutek innego charakteru

caoci i epitety inaczej si ukadaj : 85 konkretnych,

93 abstrakcyjnych. W hymnie jednake znowu wraca prze-

waga pierwiastku konkretnego (42 na 24 abstrakcyjne),

a to dlatego, e ten hymn pomimo swej uczuciowoci ma
dosy duo ustpów opowiadajcych, mianowicie owo

streszczenie historyi polskiej. Jeeli wreszcie zsumujemy

wszystkie liczby odnoszce si do Woronicza, to zobaczymy,

e na 1162 wiersze wypada wielka liczba epitetów, 428,

stosunek wikszy, ni u Komiana i Osiskiego ; wiadczy

on o tem, e styl Woronicza usiuje by wicej obrazowy,

wicej plastyczny i wogóle wicej realny. Badanie wszyst-

kich rodków i sposobów stylowych Woronicza niewtpli-

wieby pogld ten potwierdzio. Mimo caej cikoci, nie-

kiedy wprost nieudolnoci stylu Woronicza, robi on jednak

wraenie wikszej energii, wraenie jakiej wyobrani jdr-

niejszej, nie tak mdej, jak u tamtych. Uwagi te znajduj

potwierdzenie w stosunku epitetów konkretnych do ab-

strakcyjnych, 226 : 202, wiadczcym ju stanowczo o prze-

wadze pierwiastków konkretnych w wyobrani poety nad

abstrakcyjnymi i rozumowymi. Przypatrujc si samyme
epitetom konkretnym, dochodzimy równie do pogldu
o wikszej sile i o wikszem urozmaiceniu wyobrani Wo-
ronicza : znaczn jest w nich liczba epitetów malowniczych,

wyraajcych barw i wiato (biay, zotolity, zoty, siwy,

rdzawy, czarny, krwawy, blady, jasny, ciemny, byszczcy
i t. d.) ; liczne s te epitety okrelajce ksztaty, albo

ruchy; zjawiaj si epitety oddajce wraenia suchowe
i t. d. Sowem, panuje w nich daleko wiksza rozmaito
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i daleko wiksza plastyczno i wyrazisto, anieli u Ko-
iiiiana lub Osiskiego. Jeeli pomimo tego cao dziea

nic jest pod wzgldem artystycznym zadawalniajca, to

win tego ponosz róne inne czynniki. Woronicz naley do

poetów, którzy przy caej wewntrznej sile odczuwania,

to jest przy tym pierwszym warunku twórczoci poety-

ckiej, nie maj jednak jej drugiego warunku, t. j. daru

pewnej atwoci i swobody w wypowiedzeniu swycli myli,

w wyjawieniu swyci uczu, w reprodukcyi obrazów, tkwi-
cyci w ich duszy. Ten brak, na który tak si skary Kra-

siski, sprawia, e styl takich poetów prawie zawsze bdzie
mao naturalny, szorstki, niezrczny ; e w poszukiwaniu

odpowiedniego wyrazu nie trafi oni na sowa proste a poe-

tyckie (co w tak szczliwej mierze posiada Mickiewicz),

ale uciekaj si do wyrazów niezwykych, sztucznie utwo-

rzonych, styl ich roi si od neologizmów, wyrazów zoo-
nych i t. p. (cecha tak charakterystyczna stylu Krasi-

skiego w gorszych momentach jego twórczoci). Otó styl

Woronicza cierpi na te wszystkie niedostatki i to si odbija

take na jego epitetach. Bd one czsto w formie swojej

monaJ)y powiedzie wymczone, utworzone z pewnym
wysikiem nie tyle wyobrani ile myli, bd midzy nimi

nowotwory, a zwaszcza przymiotniki zoone. Midzy tymi

ostatnimi znaczny bdzie poczet przymiotników utwo-

rzonych przez zoenie z przeczeniem nie ; takie przymiot-

niki nie daj obrazu dziaajcego na wyobrani bezpo-

rednio, tylko dopiero okóln drog rozumowania, a wic
ich warto artystyczna jest mniejsz od przymiotników

majcych form pozytywn. Jako przykad takich epitetów

mniej szczliwych, wytworzonych sztucznie, zoonych
i t. d. wymiemy : koziostopy poczet Satyrów, pienio-

twórcza niebianka, wi itowady ród, dziejoniówny gmach,

cnotowlewcza pier, zamierzche pomniki, pogrobny gos,

granitny Krpak, wymietne miecia, zagubliwe nasiona,

ukirzone skrzyda nocy, szykowne drzewko ; nieprzerodny

chleb, pód, dary, niedzielny (nieoddzielny) towarzysz,

niecofnione wyroki, niepolizna wiara, nierozjemne ycie,

nieogarniony Bóg, niegrzebne ciaa, niewrotna droga, nie-
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wskórna groba. Te i tyni podobne epitety nie mog si liczy

do szczliwych ; tumacz si one w czci ow zasadnicz

cech twórczoci poety, wyej wspomnian, czci za
naley je odnie do wpywu poezyi dawniejszej, w szcze-

gólnoci wpywu Naruszewicza ^. Ostatecznie wic wra-

enie artystyczne, jakie na nas wywieraj epitety Woro-

nicza, jest poowiczne, s one niewtpliwie ywsze, wicej

wyraziste, wicej obrazowe, anieli blade i anemiczne przy-

miotniki Komiana i Osiskiego, ale maj z drugiej strony

takie niedostatki, e penego zadowolenia artystycznego

i one nam nie daj.

Jeszcze par sów o ich wartoci uczuciowej. Tutaj

bdziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem w zasadzie ta-

kiem samem, z jakiem spotkalimy si w tragedyi Osi-
skiego, moe jeszcze wicej spotgowanem. I tre uczu-

ciowa utworów Woronicza i znana nam ju silna i gboka
uczuciowo jego- wasna sprawiaj, e ogromna liczba

jego epitetów, nawet z pomidzy konkretnych, w danej

chwili i w danej kombinacyi w poemacie osnuwa si kolo-

rytem uczuciowym. Wic naprz., uczuciowym staje si
epitet siwy w kombinacyi « siwy mech, siwa gowa », pier-

wiastek uczuciowy tkwi w epitecie « rdzawe kordy, czarne

chmury, zote wieki, niepoczne gruzy (mowa o rozpadni-

ciu si Polski), pajcze pasmo skarg, nieoscha powód »
;

oczywicie w epitetach abstrakcyjnych, wskutek charakteru

treci poematów, prawie zawsze mamy do czynienia z ele-

mentem uczuciowym
;
przy czem stosunkowo bardzo liczne

s epitety, które wprost same przez si wywouj w czytel-

niku nastrój uczuciowy : smtny, rzewny, ndzny, srogi,

sodki, szanowny, luby, smutny, wdziczny, aobny, upra-

gniony, drogi, czuy.

Przejdmy teraz do nastpnych autorów.

1 Por. co do Naruszewicza- — Ignacy Chrzanowski. O satyrach

Naruszewicza (Pamitnik Hteracki, tom I. We Lwowie 1902, str. 240.
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Godebski,

Wiersz do Legiów Polskich ^ ma 470 wierszy. Przyda-

wek jest tutaj 140, epitetów 103. Na epitety konkretne

wypada 38 : ciemny przestwór, krwawy 4 razy (trby,
boek, boje 2 razy), zblady fanatyzm, zoty wóz,
ogniste koa, lazurowe nurty, czarna lawa, elazny
wiek; ostre zakazy, mae yki, niebotyczne Alpy,
zbrojne ciao, twarde serca, szeroki Ren, gbokie
ono, daleki kraj, marmurowe schody, próna sawa,
ogromne szcztki, cnotorodny pomie, udzca
posta, bdne wiato, wdrowcza gromada, by-

stry Dunaj, napastne owady, lotne kby; gucha
noc, gromowe chmury, wiszczca Eolska czelad;
sona woda oceanu, sodki 2 razy (omamienie, myl)

;

stche jeziora, surowa posta, wewntrzne prze-

konanie. Oba wyrazy konkretne uyte s w 28 przypadkach

na 10 pocze z rzeczownikiem abstrakcyjnym. Wród
za nastpujcych epitetów abstrakcyjnych 40 jest z rze-

czownikiem konkretnym, 25 z abstrakcyjnym. Epitetów

abstrakcyjnych jest 65 : ponna nadzieja, poche ukady,

dzielne rami 2 razy, nieszczsny 2 razy (kowado,
strata), szczsne nieba, miy 2 razy (pogoda, dar), drogi

3 razy (dar, cie, nagroda), ulubione siedliska, luby
2 razy (sen, pobyt), pontne pienie, przyjemna za-

bawa, rzewne zy, pikne marzenie, srogi 7 razy

(wiatr, los 2 razy, zbir, cierpienia, cios, smutek), swo-

bodny 3 razy (otwór, pobyt, roje), okazae nazwisko,

mistyczny tron, mny 3 razy (dziady, bracia, Sar-

mata), smutny 4 razy (obraz 2 razy, cier, zwaliska),

waleczny 2 razy (rodacy, lud), wietny 3 razy (czyny,

dziea 2 razy), dumny Pers, krajoróne zdroje, zwy-

ciski sztandar, niewdziczne klima, pracowne roje,

marsowy 2 razy (pole, znój), pospny szmer, sabe

1 Wiek XIX, Sto lat myli polskiej. Tom II. Warszawa 1907,

str. 398-410.
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listki, wity wze, cna rzesza, miae kroki, ry-

cerski zapa, wieczny 2 razy (pamitki, pami), ciytry
Woci, okropne pustynie, nieaskawe losy, boski

trunek, zwodniczy 3 razy (obraz 2 razy, postawa).

Wiersz do Legiów powsta w roku 1805, w tym samym
co Woronicza iymn do Boga. Jest on « iistory legionów,

ale history napisan przez naocznego w wielkiej czci
wiadka, napisan w czasach, gdy najwiksze musiaa robi

wraenie, z uczuciem, podniosoci i alem ». ^ Ciekawie

si zoyo, e obydwie te elegie osnuwaj swe myli i uczucia

na tle wypadków historycznyci, które przedstawiaj w ogól-

nym przegldzie ; tym sposobem w obu utworaci mamy
do czynienia z partyami opowiadajcemi i z partyami czysto

lirycznemi. Spodziewalibymy si tedy podobnych objawów

stylowych w obydwu utworach. Tymczasem jednak wyst-
puj tu na jaw rónice indywidualne poetów. U Godeb-

skiego liczba epitetów i wogóle przymiotników jest mniejsza,

ni u Woronicza i wogóle mniejsza, anieli we wszystkich

dotd przez nas rozpatrywanych utworach, z jedynym

wyjtkiem tragedyi Osiskiego. Objaw ten daby si moe
tumaczy tym faktem, e Godebski nie uwaa literatury

za najwaniejsz swoj dziaalno
;

jakkolwiek na jego

wierszu zna « szko », jakkolwiek nie jestto wiersz zu-

penie naturalny i prosty, to jednak w kadym razie przy

pisaniu jego Godebski nie myla o takiem gadzeniu formy,

o takiej sztucznoci i doskonaoci, jak Komin i Osiski

;

co do. Woronicza za to widzielimy, e wielka liczba epi-

tetów tumaczy si u niego naogó wiksz konkretnoci

i wiksz jdrnoci jego wyobrani.

Przypatrujc si samym epitetom Godebskiego wi-

dzimy w nich najpierw przewag abstrakcyjnych ; stosunek

podobny, jak w drobnych wierszach Osiskiego. Pod tym
wzgldem Godebski stwierdza sw przynaleno do pseu-

doklasycyzmu. W uyciu epitetów konkretnych mamy
równie do czynienia z niezbyt rozwinitym darem plastyki

^ Mieczysaw Smolarski. Poezya legionów, czasy, pie i jej

dzieje. W Krakowie 1912, str. 30.
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lub malowniczoci, zwaszcza, e czsto mamy do czynienia

z metafor ; epitetów okrelajcych barw mamy kilka

(ciemny, czarny, krwawy, zblady, zoty, ognisty, lazu-

rowy) ; wyjtkowy jest epitet, któryby w jaki sposób

dawa pojcie ksztatu, naprz. szeroki (Ren), ostry, pozatem

mamy do czynienia przewanie z takimi przymiotnikami,

które oznaczaj pewn konkretn waciwo, ale waci-
wo nie oddziaujc bezporednio na wyobrani, naprz.

daleki kraj, marmurowe sciody, elazny wiek, ogromne

szcztki, mae yki i t. p. W abstrakcyjnych mamy do
znaczn liczb przymiotników o charakterze bezporednio

uczuciowym : szczsny, nieszczsny, miy, drogi, luby,

ulubiony, przyjemny, pikny, rzewny, smutny, okropny

;

w innych ten charakter uczuciowy wskutek nastroju wiersza

caego wystpuje wogóle dosy czsto.

Wyk.

Rozpatrzymy kilka wyjtków z jego dzie, nalecych

do rónych rodzajów literackich i do rónych lat jego dzia-

alnoci.

Oda na powrót wojska polskiego do stolicy i8. XII 1809 ^.

Utwór ten ma 80 jedenastozgoskowych wierszy. Przy-

miotniki rozkadaj si na 43 przydawki i 29 epitetów.

Nastpne epitety s konkretne (9) : blade zastpy, krwa-

wa walka, niezwide wawrzyny, rcza sawa, pierz-

chliwy Pomorzec, stugowe hydry, niezomne siy,

wielcy bogowie, sona woda. Przy tych epitetach rze-

czowniki s konkretne z wyjtkiem dwuch. Reszta (20)

epitetów naley do abstrakcyjnych : weselne hymny,

niemiertelne dziea, mni Lechici, okazae wróby,

radosne okrzyki, dzielny 2 razy (wódz, Alcyd), zwy-

ciski orszak, niewolnicze pta 2 razy, zuchwaa
myl, ohydna dza, hydne potwory, drogie wasnoci,

bitne naddziady, bogaty posag, mordercze padalce,

^ Wiek XIX, Sto lat myli polskiej, tom II, Warszawa 1907,

str. 109-110.
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odwieczna przeznaczenia ksiga, wite prawa, po-

tny bóg. Przy epitetach abstrakcyjnych w 12 miejscach

uy poeta rzeczownika konkretnego, w reszcie za (8) oba

wyrazy s abstrakcyjne. Widzimy tu, jak moghmy zau-

way u autorów poprzednich, e stosunek konkretnoci

i abstrakcyjnoci w zestawieniu epitetu z rzeczownikiem,

z nieznacznymi odcieniami, powtarza si stale prawie ten

sam u wszystkich pseudoklasyków.

OkoHce Krakowa, poema ^. Z poematu tego we-
miemy pocztek opisowy i dum o Wandzie. W tym
utworze na 106 pierwszych wierszy mamy przydawek 58,

a epitetów 53. Do epitetów konkretnych nale nast-

pujce (20) : czysty 3 razy (zoto, chwaa, wiato),
niene Alpy, przeroczyste zdroje, jasny dzie,
czarne szaty nocy, modra woda, mtna Rudawa,
bystry 2 razy (Wisa, rzjeki), olbrzymie widoki,

lodowate skay, niepodne góry, twardy 2 razy

(soty, opoka), poywna sól, mrona pónoc, yzne
dziedziny, rozlege przestworza. Z wyjtkiem 4, reszta

rzeczowników posiada cech konkretnoci. Epitety abstrak-

cyjne s nastpne 33 : szczodre niebiosa, niemier-
telny Rzym, pikna okolica, dziki obraz, pospny
2 razy (bory, oboki), wesoe gaiki, czarow-

niczy wdzik, pyszny 2 razy (miasta, gmachy), luba

pie, zelywe kajdany, groni mciciele, prze-

mony 2 razy (wadza, królowie), drogi 2 razy (ziemia,

zdrowie), zdumiaa natura, bogi kraj, wspaniaa
natura, ciekawy ^ umys, dzielny 2 razy (wadza, cnota),

okazay Kraków, hardy 2 razy (czoo, czoa), okropna
burza, sroga mier, zawistna zagada, wite ostatki,

wdziczna osada, powabne siedliska, cnotliwy biskup.

Przy tych epitetach abstrakcyjnych uy poeta przewanie

zestawienia z rzeczownikiem równie abstrakcyjnym, bo

^ Okolice Krakowa, poema Franciszka Wyka, W Krakowie
^ 1833. Pierwsze wydanie 1820 r.

^ Etymologicznie wyraz jest oczywicie konkretny, ale od

wieków ju ma wycznie znaczenie abstrakcyjne.
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a 21 razy, podczas gdy rzeczowników konkretnych jest

tutaj 12.

Duma o Wandzie ^. Na 112 wierszy mamy tutaj przy-

dawek 39 i 40 epitetów. Epitety konkretne (13) : zoty
blask, jare soce, nieny ko, miedziane tarcze,

czarna climura, szczupa mogia, niezomni Ger-

manowie, wysokie baszty, bystry 2 razy (rzeka,

powiewy), wrzce sowa, dziewicza pier, twardy
kirys. Przy wszystkici tycli epitetacli konkretnyci rzeczow-

niki s te konkretne, a przy abstrakcyjnycti z wyjtkiem 4
reszta (23) s abstrakcyjne. Na epitety abstrakcyjne wy-

pada 27 : przesawna, nadobna, pikna, ukociana,
biedna, nieszczliwa Wanda, nieszczsny 3 razy

(Wanda, ziemianie, ojczyzna), waleczny Krakus,
poctia mio, mordercze ciciwy, dumny Rytygier,

dzielny 3 razy (Rytygier, m, sowa), mocny
Kraków, okazay rumak, wdziczne usta, srogi

wyrok, wierny giermek, rzewne zy, mni wojow-
nicy, przeliczna dziewica, zdrona trwoga, tskny
kmiotek, smutny gaz.

Wreszcie przypatrzmy si epitetom Wyka w utworze

dramatycznym ; aby zbytnio nie rozciga materyau, we-
miemy tutaj pod uwag akt pierwszy i scen pierwsz aktu

drugiego tragedyi « Gliski ^ ». Razem jest tu wierszy 460.

Przydawek znajdujemy 119, epitetów natomiast 87. Epi-

tetów konkretnych mamy 30 : czarny 4 razy (noc 2 razy,

pieka, rozpacz), krwawy 2 razy (walki, wyrok), siwa

gowa, elazne bero, zbrojne hufce, twardy 3 razy

(gazy, klski, cios), mikkie oe, martwe ciany,
ciki 4 razy (przestpstwa, brzemi, próby, wizy),
bezdenne otchanie, szybkie jdze, czujny 2 razy

(wodzowie, stra), czcze zwycistwa, wrzce zgry-

zoty, tajne ciany, niezomny 2 razy (rycerze, wodzo-

wie), drce ono, sodki 2 razy (uczucia, ponta). Przy

1 Tame, str. 64-69.
2 Gliski. Trajedya przez F. W. W Krakowie. 1821, str. 1-23,



- 87 -
tych epitetach rzeczowników konkretnych jest i8, abstrak-

cyjnych 12.

Epitety abstrakcyjne (57) s nastpne : niezrównana
chwaa, piekielny 2 razy (poczwary, straszyda),

natrtne zgryzoty, mordercza rka, srogi 8 razy (pomsta,

zemsta, zasona, noc, kara, przeklestwa, losy, w^^znanie),

zwyciski moskwicin, okropny 2 razy (gos, pasmo),

drogi 7 razy (córka, upominek, ojczyzna 2 razy, go,
strzechy, chwile), dobroczynne nieba, ponury smutek,

dzielny 2 razy (krew, wódz), szlachetne Polki, as-
kawy los, lichy 2 razy (tumy, niedobitki), dziki

4 razy (uniesienie, przemoc, cnota, wcieko), potny
Bóg, wszechwadna opieka, niewinne myli, wcieka
zemsta, luby 3 razy (obdy, miejsca, ojczyzna), pody
sualec, miertelny jad, gniewny Bóg, boskie wi-
tynie, nieszczliwy starzec, mocna pami, hardy
zmiennik, zawzity los, swobodny gos, mny ry-

cerz, szczodra rka, zacni ojcowie, wita mio,
nietrudne zwycistwo, wyuzdany ^ odak. Rzeczow-

ników konkretnych mamy tu 29, abstrakcyjnych za 28.

Liczby, jakiemy uzyskali dla Wyka, s znowu nieco

inne anieli u Komiana, Osiskiego i Woronicza, zbliaj

si natomiast niekiedy do Godebskiego. Uycie przymiot-

ników wogóle jest oszczdniejsze, anieli u Komiana,

u Osiskiego w drobnych wierszach i u Woronicza, zblia

si do Godebskiego. Stosunek przydawek do epitetów jest

charakterystyczny : w caoci liczby obu s prawie iden-

tyczne ; w wierszach liczba epitetów jest wiksza od przy-

dawek (8^ przydawki, 122 epitety), w Gliskim natomiast

przydawki przewaaj (119 : 8y), troch podobnie do

Horacyuszów. Stosunek epitetów konkretnych do abstrak-

cyjnych (72 :i37) odpowiada mniej wicej temu stosunkowi,

^ Podstawa wyrazu jest konkretna, jednake pojcie w nim
zawarte, tak dzisiaj, jak za czasów Wyka, w umyle naszym nie

czy siq ju zgoa z konkretnem wyobraeniem uzdy, uzdania,

nie widzimy ju wcale tej czynnoci, wyraz jest cakowicie abstrak-

cyjny.
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którymy dotd stale spotykali (mniej wicej i : 2) z wy-

jtkiem Woronicza, gdzie konkretnych jest wicej, i Hora-

cyuszów, gdzie znowu przewaga abstrakcyjnych jest ogro-

mna. Co do samych epitetów, to mamy do czynienia ze

zjawiskiem absolutnie takiem samem, jak u Komiana,
Osiskiego, Godebskiego. A wic, najpierw bd si po-

wtarzay te same przymiotniki, któremy zwykle przedtem

•spotykali, o przymiotnikach nowych mniej uywanych
nrema mowy. Wród konkretnych równie mao jest praw-

dziwie plastycznych lub obrazowych : krwawy, blady,

czarny, siwy, olbrzymi, rozlegy. Wród abstrakcyjnych

zauwaymy bardzo czste powtarzanie si : dzielny 9 razy,

niewolniczy 2 razy, pospny 2 razy, pyszny 2 razy, drogi

10 razy, hardy 3 razy, nieszczsny 3 razy, srogi 10 razy,

okropny 3 razy, dziki 5 razy, luby 4 razy i t. d. ; wiadczy
to oczywicie o ubóstwie inwencyi i wyobrani.

Feliski.

Dla scharakteryzowania epitetu i jego waciwoci
u Feliskiego wemiemy materya z Hymnu na rocznic

ogoszenia Królestwa Polskiego, z paru wyjtków Ziemia-

nina czyli ziemiastwa francuskiego Jakóba Delila, wreszcie

jego tragedy Barbar Radziwiówn ^.

« Hymn na rocznic ogoszenia Królestwa Polskiego ^ ».

Jestto krótki, bo tylko dwudziestoczterowierszowy utwór.

Pod wzgldem epitetowym zasuguje on na szczególniejsze

wyrónienie, z powodu absolutnego braku epitetów ; wszy-

stkie 12 (nadto jedno orzeczenie przymiotnikowe) uyte
tutaj przymiotniki maj zadanie logiczno-mylowe, przez

^ « Hymn » napisany zosta i ogoszony w roku 18 16. « Zie-

mianin » wyszed z druku 1821 roku, pracowa za Feliski nad
przekadem w latacli 1 800-1 809 (Piat. Historya literatury polskiej,

tom IV, cz II, str. 147-148). « Barbara Radziwiówna » pisana

bya midzy rokiem 1809 a 18 14, wystawiona na scenie roku 18 17,

drukowana 1820 (Piat, tame, str. 149-150).
'2 Wiek XIX, tom II, str. S6-87.
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co wiersz zyskuje na jdrnoci, sile i wypukoci myli

;

opisanymi faktami historycznymi utwór przemawia wprost

i tylko do rozumu, mniej do wyobrani, a tre, zwaszcza

powtarzajcy si dwuwiersz w kocu kadej zwrotki wy-

ciska na caym utworze siln, skoncentrowan uczuciowo.
« Ziemianin czyli ziemiastwo francuskie Jakóba Delila

przeoone wierszem polskim 1816. )> Bierzemy niektóre,

godniej sze uwagi, urywki z pieni pierwszej ; cao obej-

muje 86 wierszy ^. Na tej przestrzeni poeta uy przydawek

34, epitetów 29. Do epitetów konkretnyci zaliczamy

nastpujcych 12 : zotouski karp, srebrzysta szata,

krwawy ogon, czysta woda, gsta wierzba, drca
wdka, zwinny pstrg, cichy 2 razy (ustronie, ycie),

rozlege miasto, stary wiz, mode serca. Epitetów

abstrakcyjnych jest 17 : szanowny dziad, pieszczone

drzewa, pyszny 2 razy (stolice, zamek), bezrozsdny
Krezus, skromne zacisze, przyjemny chód, chciwe
oczy, niebaczna ryba, okrutna ni, miertelny haczyk,

lube czucie, swawolna mio, powany lub, niewinna
zabawa.

Wreszcie wemiemy znan i nadzwyczajnie cenion

tragedy Feliskiego Barbar Radziwiówn 2. Materya
epitetowy podamy najprzód z aktu pierwszego, który obej-

muje 487 wierszy. Poeta uy tutaj przydawek 139, epitetów

za 84. Na epitety konkretne wypada 30 : krwawy bój

^ Materya epitetowy podajemy tylko z tych wyjtków,
które jako pikniejsze i charakterystyczniej sze podaje Wiek XIX,
tom II, str. 87-89. Rozwaamy tu stosunkowo niewielki ustp
Ziemianina, poniewa, jako rzecz tumaczona, zaleny jest utwór

ten nawet w stylu od oryginau francuskiego, co da si ju
zauway w rozbieranych urywkach. Nadto bierzemy do rozbioru

tak mao z Ziemianina i dlatego, e musimy uwzgldni ca Bar-

bar Radziwiówn, poniewa to ostatnie dzieo jest najwaniejszym
utworem Feliskiego, czytanym, podziwianym i naladowanym
w swym czasie przez wszystkich. Wreszcie z powodu caej tragedyi

i tak ju nagromadzamy materya przewyszajcy wszystkich in-

nych autorów branych poszczególnie.

2 Barbara Radziwiówna tragedya w 5 aktach przez Aloizego

Feliskiego napisana. Roku 1823 (bez m.).



— (JO —
2 razy, czysta prawda, wietna^ stal, ciemna zdrada,

wielka dusza, wyniosa dusza, wysoki 2 razy (cnoty,

mury), walna bitwa, rozlegy 2 razy (lasy, woci),

ogromny gmacli, wta budowa, obszerne pastwo, nie-

zomne mstwo, drcy 3 razy (serca 2 razy, Barbara),

surowy 2 razy (losy, rozsdek), lepy 3 razy (dze, duma,

zapdy), sdziwa twarz, tajemna trwoga, bezludne
ogrody, milczce mury, szumicy Niemen, niedostpne
brzegi. Epitetów abstrakcyjnych uyto 54 : szanowny

3 razy (Izabella 2 razy, zwizek), niedone zy, mni
Polacy, pody 2 razy (ulego, zwodzicielka), luba

towarzyszka, drogi 2 razy (Izabella, czas), chlubna
W3rprawa, powany Zygmunt, szczliwe ukrycie,

nieszczliwa skonno, wietne nadzieje, pieszczona

modo, swobodni Polacy, tkliwa matka, wity 2 razy

(powinno, luby), opiekucza stra, ponury 3 razy

(widok, gmach, Katarzyna), zawzity los, dzikie lasy,

pospne lasy, odwieczny gmach, smutny 2 razy (wie,

cze), czua, pikna Elbieta, agodny 2 razy (Elbieta,

umiech), miertelne udrczenia, niemiae oko, mdra
rada, nikczemny 4 razy (zwolennicy, zdrada, staro,

zbrodnia), przeniewierczy podstp, morderczy jad,

zuchway 2 razy (poddanka, Barbara), odrodna córka,

srogie mczarnie, pochy syn, dumny Tarnowski, stra-

szna burza, niegodna ona, zwodnicza cisza, zapal-

czywa bro 2, nierozwana miao.
Akt II zawiera 454 wiersze. Przymiotników (nie

wliczajc w t liczb okrele przymiotnikowych) autor

uy 161 ; na przydawki wypada 92 przymiotniki, epitetów

za 69. Do epitetów konkretnych nale 20 : sodkie bero,

cica powaga, ciga wytrwao, jasne czoo, wy-

1 Znaczy wiecca si, byszczca — dlatego epitet konkretny.

^ Podstawa wyrazu jest oczywicie nawskró konkretn. Je-

dnake przy przymiotniku zapalczywy wyobrania zupenie nam
nie nasuwa konkretnego obrazu palenia ;

pojcie, jakie si wytwarza

na dwik tego wyrazu, jest odrazu pojciem abstrakcyjnem (por.

wyuzdany).
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niosa dusza, surowy 3 razy (cnota, powaga, wyroki),

drca noga, czarne przeczucia, blady smutek, wzbu-
rzone umysy, wysoki stopie, odmienne szczcie,

krwawy plac, spokojny naród, napasna wojna, czcze

omamienie, ciemny przestwór, lepy zapd. Epitetów

abstrakcyjnych mamy tu 49 : ponna ofiara, niepodlegy
Polak, bitny Rusin, askawy wyrok, pody 2 razy, (wia-

roomca, zdrada), wity 4 razy (przysiga, zapa, ustawy,

mio), trudna sztuka, przelke Podole, wietny 2 razy

(koleje, bieg), gminne przesdy, tkliwa i wspaniaa
dusza, zwodniczy 2 razy (ponty, blask), gorliwy 2 razy

(chci, przyja), pikny 3 razy (wieniec, dusza, czoo),

chwalebna mier, czarowana twarz, anielska dobro,

agodne czoo, miaa bro, rozczulony wzrok, naj-

czulszy m, lube miejsca, drogi kochanek, sroga na-

wano, boska dusza, mciwy miecz, smutny 2 razy

(losy, przykad), wieczny 2 razy (zwizki, cienie), nieo-

strona modo, okropne skutki, dumne przedsi-

wzicie, wolne narody, zbrodnicze przeniewierstwo,

kochajca i kochana ona, obrzyda nauka, straszne

skutki.

Akt III obejmuje 476 wierszy
;
przymiotników uyto

tutaj 168, z nich przydawek 100, epitetów za 68. Do epi-

tetów konkretnych nale 20 : próny 3 razy (trwoga,

spory, duma), ciemny obok, krwawy 3 razy (walka,

cios, boje), groce nieszczcia, trwaa nagroda, na^

glaca potrzeba, krótki rozdzia, niezbagana srogo,

czysty zdrój, znike szczcie, bezdenna przepa, nie-

spokojna korona, bratobójcze elazo, szczupe grono,

wielki zaszczyt, napasniczy or. Epitetów abstrakcyj-

nych mam}^ tu 48 : zdumiony 3 razy (naród, narody,

wschód), sroga katusza, wieszcze przeczucia 2 razy,

niewczesny 2 razy (porywczo, poegnanie), bolesna

rana, luby 4 razy (pora, sny, narody, zwizek), pikna
dza, smutny 2 razy (stan, luby), pokorne proby,

zuchwae w^Tzuty, wspaniaa ofiara, drogi 2 razy (czas,

-m), obrzyde zwycistwo, dobroczynna rka, nie-

mia ona, atwowierna dusza, miay obudnik, sza-
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chtny zamiar, ponny 2 razy (blask, przesdy), v/inna

cze, obmierziony wiat, dumna i swawolna szlachta,

\ikochane siedliska, potny 2 razy (kraje, ludy),

pogromcze ory i pogonie, wity 2 razy (droga,

ksiga), nikczemna trwoga, mne przodki, pochlebna
nadzieja, szczliwy dom, nieomylny tor, wolni
Polacy, straszne burze, wyuzdana dzicz, gorszce
niesnaski.

Akt IV ma wierszy 452. Przymiotników uy tu

autor 188, z czego przydawek jest 104, epitetów za
84. Do epitetów konkretnych (26) nale : lepa na-

mitno, wielki czowiek, czysty 2 razy (gorliwo,

zamiary), uzbrojona szlachta, zbrojny rycerz, niespo-

kojny umys, nienasycony wzrok, nocne schadzki,

krwawy 2 razy (tajemnice, bój), jawne niebezpieczestwo,

burzliwy odmt, skryte rodki, drce serce, wrzce
namitnoci, stugowa hydra, dugi 2 razy (bój, ale),

gasnce oko, surowy gniew, zatwardziae serce,

przebagane niebiosa, wiaroomni ^ hersztowie, nie-

zmienna ustawa, bratobójcze donie. Epitetów abstrak-

cyjnych jest w tym akcie 58 : pody 2 razy

(wichrzyciel, zbrodnia), sromotne zyski, nikczemny
3 razy (zdrada, niewolnik, zgraja), niepodlega dusza,

rozwizy marnotrawca, obrzydy zdrajca, wietne
przymioty, szlachetny 2 razy (miao, naród), nie-

szczsne nauki, nieszczliwa ona, potny 2 razy

(Bóg, wojska), mny naród, mia krew, zasuona
kara, kilkonastoletnie klski, zbój czy sztylet, zdra-

dziecki cios, witokradzki 2 razy (sztylet, or),
niedony 2 razy (kobieta, król), habice rodki,

bezwadny sdzia, szkaradny zamys, buntowniczy
sztandar, zuchway 2 razy (tum, motoch), dumny Kmita,

wtpliwy 2 razy (mieszkaniec, szala), niepewny los.

^ Wyraz jest konkretny, nie przeszed zupenie jeszcze do
abstrakcyi

; mamy tu okaz silnej i miao wyraonej metafory,"

która jednak od codziennego uycia zatracia pierwotn wieo.
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ponna nadzieja, smutny schyek, najsrosze boje,

najpikniejsza mód, niesawny bój, zwyciscy
rokoszanie, mciwy 3 razy (jad, rami, zapd), najwitsze
prawa, niewinna krew, zacieka mio, zapamitaa
mio, zbrodnicze boje, STogi miecz, drogi kocianek,

wity 3 razy (imiona, prawa, rada), gwatowne rodki,

prawy Polak, lekkomylny zuciwalec.

Akt V ma 212 wierszy. Przymiotników uyto 76, z któ-

ryci na przydawki wypada 42, na epitety za 34. Do epi-

tetów konkretnych nale nastpne 9 : ciemna otcha,
czarne przeczucie, grzmice niebo, gboki 2 razy (mil-

czenie, chytro), burzliwa strona, próna chwaa, schy-

lone dni, poerczy ogie. Epitetów abstrakcyjnych jest

25 : witokradzka bro, drogi 2 razy (gowa, siostra),

kochany 2 razy (m, siostra), okropny 5 razy (wido-

wiska, cisza, los, tskno, prawda), niezbdne tsknoty,

pocieszajce zy, winny hod, niebezpieczna zgoda,

wieczny 2 razy (skaza, zy), miaa bro, wspaniaa
ufno, mdra rada, wielbice uniesienia, poda zbrodnia,

przeniewierczy Monty, morderczy jad, niepojta
zbrodnia, tkliwe starania.

Przy epitetach Feliskiego zauwaymy, e uywa ich

w ogóle w tych samych rozmiarach co i inni poeci, (z wy-

jtkiem oczywicie hymnu), na 2167 wierszy 368 epitetów;

stosunek epitetów konkretnych do abstrakcyjnych jest

podobny do stosunku w drobnych wierszach Osiskiego

(117 : 251). Jeeli wemiemy pod uwag osobno Ziemia-

nina a osobno Barbar, to w pierwszym utworze liczba

epitetów jest znowu znaczn : 29 na 86 wierszy ; w Bar-

barze natomiast stosunek jest mniej wicej taki sam, jak

w dwuch dotychczas omawianych tragedyach : w Hora-

cyuszach Osiskiego na 1200 wierszy 211 epitetów, w Gli-

skim Wyka na 460 wierszy 87 epitetów, w Barbarze na

2081 wierszy 339 epitetów ; stosunek konkretnych do ab-

strakcyjnych w dramacie (105 : 234) jest podobny do GH-
skiego (30 : 57), róny natomiast od Horacyuszów (38 :i73).

Co do artystycznej wartoci poszczególnych epitetów, to

równie nie widzimy rónicy od innych poetów : tak samo
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niewiele epitetów wyrazistych midzy konkretnymi ^, i takie

same powtarzanie staych niejako ju zadomowionych

wyrazów ^.

Kropiski.

Z Kropiskiego wemiemy nastpne przykady : Wojna

mioci z przyjani, Mio i spokójno, Mio i niewin-

no, O strumyku do HaUny, Emrod, Alkar i Emina, Do

mdrka, Bezsenny, i pierwszy akt tragedyi « Ludgarda » ^.

« Wojna mioci z przyjani ». Wierszy 70, przydawek

10, epitetów 8, do konkretnych nale 6 : lepy 2 razy

1 W Ziemianinie ma si wraenie nieco odmienne : mamy tu

epitety rzeczywicie barwjie : zotouski karp, srebrzysta szata,

i wyraziste : gsta wierzba, drca wdka, zwinny pstrg. Nie-

stety, nie s to wasne epitety Feliskiego, przetumaczy je bowiem

dosownie z oryginau, gdzie czytamy : la carpe doree, l'anguille

argentee (w przekadzie polskim srebrzysta szata wgorza — epi-

tet zastosowany do innego rzeczownika, ale ten sam), saules touf-

fus, ligne tremblante, la truite agile. (Les jardins suivi de Fliomme

des ciamps, poemes par J. Delille. Paris 1834, str. 153).

2 Nie bdziemy dalej podawali statystyki pocze epitetów

z rzeczownikami, gdy jak ju widzielimy, stosunek ten by zawsze

podobny, a nastpnie, zasada etymologiczna w pociodzeniu wy-

razów czsto zawodzi. Duo wyrazów pochodzenia bezwarunkowo

konkretnego s w poczuciu naszem wtpliwe. Dziaaj tu czynniki

psyciologiczne , nie dajce si obliczy, ani uj w pewne schematy,

gdy s rozmaite stosownie do poszczególnych osób. Wreszcie, prze-

nonia czsto gra tu ogromn rol, jak równie natchnienie i polot

wyobrani u samego poety. Moemy bra wyrazy w rozmaitych

znaczeniach : hod naprz. pruski na rynku w Krakowie przedsta-

wiamy sobie wcale inaczej (konkretnie), ni hod oddany cnocie

w ogóle ; co innego s ale czyli gone lamenty (naprz. « Gorzkie

ale ») — czujemy to konkretnie, a wcale co innego przedstawiamy

sobie przez ale — uczucia wewntrzne duszy (abstrakcya) . A wic
poniewa wchodzi tu w gr osobny czynnik — metafora — nie na-

lecy cile do naszych zagadnie o epitecie, dlatego pomijamy

statystyk pocze epitetu z rzeczownikiem.
3 Rozmaite pisma Ludwika Kropiskiego byego jeneraa

wojsk polskich i wielu towarzystw uczonych czonka i t. d. Lwów,

Stanisawów, Tarnów 1844, str. 30-32, 36-38, 42-44, 64-66, 74-77»

157-158, 167-172, 245-264.
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(traf, wypadki), gboka skrzynia, toczyste koo, zbrojne

siy, najsodsze uczucia. Abstrakcyjne 2 : odwane
szyki, wita wola.

« Mio i spokójno ». Wierszy 76, przydawek 9, epi-

tetów 12 ; konkretnymi s 6 : zocone strzaki, blada
trwoga, jasny dzie, wartkie pióra, krte woski, cicia

spokojno ; tyle abstrakcyjnych (6) : skromna kochanka,

podane tchnienie, pontna wadza, pikne szaty,

okropne klski, straszliwa wadza.

« Mio i niewinno ». Wierszy 58, przydawek 8,

epitetów 5, z nich 2 konkretne : lnice fraszki, ciche

westchnienie, i 3 abstrakcyjne : niemiae spojrzenie,

przebrzyda zdrada, miertelny pocisk.

« O strumyku do Haliny ». Wierszy jest tu 56 ;
przy-

miotników z funkcy przydawkow 12, epitetów 8. Prze-

waaj epitety konkretne (6) : powe wody, czysty 2 razy

(bieg, wody), krte zwroty, chyy bieg, drce strumyki

;

abstrakcyjnych tylko 2 : niewdziczna Halina, szalone

biegi.

« Emrod » ^. Utwór ma wierszy 106
;
przydawek jest 40,

epitetów 46 ; do konkretnych nale 28 : zoty 2 razy (pro-

mienie, jutrzenka), ognisty 2 razy (promienie, krg),

sponiona jutrzenka, krwawy ksiyc, czarna zasona,

bkitnawe to, blady brzask, jasne sklepienie, czysty
2 razy (lazur, wody), drobne muszki, wielka zasona,

lotne stworzenia (ptactwo), zbiega przeszo, farbne

kwiaty, ciepy promie, posilny sen, wiotkie gazki,

ciche skrzyda, lekkie wzruszenie, sodki spoczynek,

niecigniona myl, wiee wonie, górne sklepienia,

niezliczone gwiazdy, ywne ^ promienie. Epitetów

abstrakcyjnych jest 18 : tkliwe pienie, czua dusza, luba

podzielno, miy obraz, dobroczynna matka, bolesna

^ Drukowany po raz pierwszy w Pamitniku Warszawskim
1 8 10 roku (Maryan Szyjkowski, Ossyan w Polsce na tle genezy

romantycznego ruchu. Rozprawy Akademii Umiejtnoci, wydzia
filologiczny, tom 52. W Krakowie 191 3, str. 124).

^ Znaczy « oywiajce », a wic czynno konkretna.

7
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strata, utrudzona ziemia, przeraajca wieczno,
przyjemne tchnienie, niemiay promie, zapdne serce,

ndzna garsteczka, przemona sia, pyszne soce, sabe
pojcia, wita mogia, pospna joda, smutna brzoza.

(( Alkar i Emina, romans ». Wierszy 40, przydawek 4,

epitetów równie 4, z nici 3 konkretne : cicie westcinienia,

sodkie chwile, skryte wyroki, i abstrakcyjny — droga
Emina.

« Do mdrka ». Wierszy 86, przydawek 13, epitetów 6 :

niewidoma spryna; strute gady, brzydkie aby,
przyjemne wonie, miaa rka, wieczny bieg — tylko

pierwszy epitet jest konkretny.

« Bezsenny ». Wierszy 60, przydawek i epitetów po 9 ;

epitety : jasne promienie, blade lice, czyste powietrze,

ciemne otchanie, upiona ziemia, spokojny sen, g-
boka noc, skryty al; wita cisza, z nich znów tylko

ostatni abstrakcyjny.

Wszystkie powysze utwory zawieraj w sobie ele-

menty opisowo-opowiadajce z uczuciowymi i wszystkie

zaliczymy do grupy wierszy rónych lirycznych, gdy uczu-

cie tu przewaa nad opisem. S tu, jak ju widzielimy

przy rozpatr3rwaniu materyau, rozmaite stosunki w sta-

tystyce, jednak niema nic takiego, czegobymy nie spoty-

kali u autorów poprzednich. Po zsumowaniu powyszych
utworów otrzymamy na 552 wiersze 203 przymiotniki,

które rozkadaj si na 105 przydawek i 98 epitetów. W epi-

tetach element konkretny znacznie przewaa (60 : 38).

Widzimy tutaj naogó ma liczb przymiotników, w sto-

sunku jeszcze nigdy dotd nie spotykanym (i przymiotnik

na przeszo 5 wierszy), pozatem rónic nie spotykamy.

Jednem z najbardziej cenionych dzie Kropiskiego,

chronologicznie nalecem do rozpatrywanego przez nas

okresu pseudoklasycznego, jest tragedya Ludgarda ^.

« Sztuka ta, pomimo maoznacznych krytyk, zostaa prawie

^ Pisana w latach 1807-1809, grana pora pierwszy 18 16,

drukowana w wydaniu zbiorowem 1844 (Piat, op. cit., str. 133,

137-138).
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powszechnie uznana za wzorow... Wiadomo jak pochlebne

wyda zdanie o tragedyi Ludgardzie niemiertelny Gothe,

kiedy mu j tumaczono ^ ». Pod uwag wemiemy tu akt

pierwszy ^ i przypatrzymy si zawartym w nim epitetom.

Na 449 wierszy przydawek mamy 124, epitetów za tylko 39.

Charakter konkretny maj nastpujce (7) epitety : gro-

cy zapa, burzliwy gwar, wielkie cnoty, surowy sd,
tajemne rozmowy, czcze domysy, gbokie strapienie.

Epitetów abstrakcyjnych mamy 32 : Bolesaw 8 miay 3,

szalony zapd, buntownicza zgraja, wietna sawa,

srogi wyrok, przesdny lud, dobry 2 razy (ojciec, matka),

wity 3 razy (obietnica, otarze, wiara), nieprzyjemny
widok, nieprzyjazna rada, dumny rywal, niebaczny
zapd, bawochwalcza cze, tkliwe wzruszenia, ra-

dosne wrzawy, dzielne mocy, szlachetny zapa, cny
m, nikczemna lkliwo, okropny 2 rizy (przepa,

widok), wieczne przymierze, mny Waldemar, wieszcze

sowa, troskliwe oko, luba Windawa, cnotliwy Nacz,
mie obrazy, prawy m.

I przy Kropiskim musimy znowu powtarza, comy
ju tylokrotnie mówili : stosunki bd tutaj naogó znowu

takie same, jak u poprzednich poetów. Epitety konkretne

bd si powtarzay te same, comy ju widzieli : krwawy,

zoty, czarny, blady, wielki, lepy, czysty ; czasem zjawi

si jaki mniej szablonowy przymiotnik, ale rzadko : powe
wody, sponiona jutrzenka, wiotkie gazki, upiona ziemia.

Jeszcze silniej uwydatnia si ten brak indywidualnoci

w epitetach abstrakcyjnych : tkliwy, miy, czuy, luby,

smutny, wity, wietny, okropny, dzielny, wieczny, dumny,

mny — to s epitety, które ju tylokrotnie u wszystkich

poetów si pojawiay. Co do stosunku liczbowego epitetów

1 Pisma rozmaite, cyt. wyej, str. 225 (przedmowa wydawcy
Jana Milikowskiego)

.

2 Tame, str. 245-264.
^ Ten epitet zdobniczy sta si teraz imieniem wasnem, a wic

spenia ju rol prydawkow, gdy pocztkowo by tylko epitetem

upikszajcym.
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konkretnych i abstrakcyjnych, to widzimy, e w Ludgardzie

abstrakcyjne przewaaj znacznie (7 konkr., 32 abstr.),

tak samo jak w Horacyuszach Osiskiego ; w omiu innych

utworach przewaaj naogó konkretne, co jest najwi-

doczniej w zwizku z tem, e pierwiastki uczuciowe osnu-

waj si w nich na tle obrazów i opisów, wic stylowo element

opisowy przewaa. W poszczególnych utworach tej grupy

widzimy znaczne rónice w trzech wierszach : Mio
i spokójno ma równ liczb (6) epitetów konkretnych

i abstrakcyjnych, w Mioci i niewinnoci nadwyka jest

abstrakcyjnych (2 konkr. na 3 abstr.), w wierszu Do
mdrka abstrakcyjne epitety przewaaj znacznie (i konkr.

na 5 abstr.). Ciekaw jest rzecz, e w Ludgardzie epitetów

jest daleko mniej w stosunku do liczby wierszy (39 ria 449),

anieli we wszystkich dotd przez nas rozpatrywanych

dramatach, podczas gdy w Emrodzie jest ich znowu

stosunkowo duo (46 na 106 wierszy).

Niemcemc^.

Epitety Niemcewicza przedstawiaj du rozmaito
;

niemal chciaoby si powiedzie, e pod tym wzgldem s
jakby paralel do caej jego wszechstronnej i rónorodnej

dziaalnoci. Do naszego rozwaania wemiemy z jego dzie

pewn liczb takich utworów, które pochodz z rónych
lat jego dziaalnoci i nale do rónych rodzajów literackich.

« Alondzo i Helena. Duma naladowana z angiel-

skiego )) ^. Wedug wiadectwa samego poety powstaa

w roku 1802 2. Jestto jak wiadomo jedna z najpierwszych

w literaturze polskiej ballad ^. Jednake tre balladowa

ubrana tu jest w form stylow najzupeniej klasyczn.

Utwór ma 17 szeciowierszowych zwrotek, zatem 102 wier-

1 Dziea J. U. Niemcewicza. Nakadem K. Bartoszewicza.

Kraków 1883, tom I, str. 107-110.

2 Wiek XIX, tom I, str. 226. Piat, op. cit., str. 79.

3 Por. Willielm Bruchalski, Mickiewicz — Niemcewicz (Pa-

mitnik literacki, tom II, We Lwowie 1903, str. 554).
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sze. Przydawek uy autor 50, epitetów 31, konkretnych 10 :

krwawe boje, nieny ubiór, ciemny 2 razy (jawory,

przepa) próne serce, obszerny gmach, wrzce po-

toki, paczliwe jczenia, cikie troski, sodkie mowy;
abstrakcyjnych 21 : pikna Helena 4 razy, miay Alondzo

3 razy, faszywa Helena, mny Alondzo, agodny
szum, czue wejrzenia, rzewne zy, dzielny rycerz,

srogi 3 razy (Bóg, surowo, wicher), straszna scena,

piekielne poczwary, straszliwe dcia, szczliwa para,

przeraliwy krzyk.

« Sen Marysi. Duma « ^. Data nie jest absolutnie pewn

;

najprawdopodobniej powsta ten wiersz ju po roku 1822 ^.

Charakter utworu balladowy, styl mimo póniejszej daty

klasyczny. S tu 4 omiowierszowe zwrotki, razem 32 wiersze.

Przydawek 10, epitetów 12 ; do konkretnych zaliczamy 8 :

czyste lazury, ciemne licie, rozoyste buki, zimne
ciao, gbokie morze, ciche sodkie poszeptanie, bez-

denna gbia ; charakter abstrakcyjny maj te 4 epitety :

agodny promie, wieczny sen, straszliwa wcieko,
nieszczliwa nawa.

Nastpnie wemiemy rodzaj literacki dotd jeszcze

nie spotykany w naszym materyale epitetowym, a nale-

cy do ulubionych w pseudoklasycznej poezyi : rozpa-

trzymy kilkanacie bajek Niemcewicza, jako to : Suczka ze

szczenitami. Dwa woy, Kozie i Orze, Db i bluszcz,

Piercie, Kura i Kaczta, Dwuch ogrodników. Róa i fla-

szeczka, Obraz, Robaczek wieccy i podróny, Zoto i e-
lazo, Filianka, Poar, Ropucha i robaczek wieccy ^.

Bajka I oryginalna. Suczka ze szczenitami, napisana

dnia 2 padziernika 1816. Wierszy 126, przydawek 32,

epitetów 26, do konkretnych nale nastpne 13 : jedwabny
wos, kudata, niewielka suczka, may piesek, ma-

1 Bajki i powieci przez Jul. Urs. Niemcewicza. W Warszawie
2 1820, tom II, str. 173-174.

2 Bruchnalski w rozprawie cyt., str. 553.
^ Bajki i powieci, cyt. wyej, tom I, str. 35-56, 64, 116, 140,

203 ; tom II, str. 17-19, 154.
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lenki buffonik, wielki 2 razy (geniusz, otr), szary Bazik,

czyste poczwary, brudne zaloty, sodkie marzenia, puste

trzpioty, ojowa wieczka; druga poowa epitetów —
abstrakcyjne : dobry 2 razy (matka, kielich), kociane
plemi, pikna Zemira, ulubione córki, luby 2 razy

(buffonik, syn), pieszczone dzieci, poczciwa suczka,

czue rozrzewnienie, biedny 2 razy (chudoba, czelad),

nieszczsna ksieczka.

Bajka II oryginalna. Dwa woy, napisana dnia 16 marca

w Ameryce. Wierszy 44, przydawek 10, epitetów 11, z nich

konkretnymi s 5 : twarda rola, szczebiotliwa sroka,

may robak, lepy los, cika potrzeba; abstrakcyj-

nymi za 6 : nieuyty oracz, nieszczliwa para,

niesforne woy, biedne stworzenia, zawodna nadzieja,

wieczny zwizek.

Bajka III oryginalna. Kozie i Orze, napisana dnia 27

grudnia 1807 w Warszawie. Wierszy 66, przydawek 23, epi-

tetów a 30. Na epitety konkretne wypada 19 : Iknicy
kruszec, czarny kamie, wyniose góry, wysokie
szczyty, rzadkie chmury, skrzywiony dziób, ciki
2 razy (trudy, ból), spróche drzewo, niecigniony
pd, powietrzne lazury, rozcignione skrzyda, wil-

gotny deszcz, twarde granity, ostre skay 2 razy, by-

stry wzrok, groca mier, drapiene szpony,; mniej-

szo (ii) stanowi epitety abstrakcyjne : srogi 3 razy

(przepa 2 razy, walka), dzikie puszcze, chciwe oczy,

marny robaczek, przeraliwe milczenie, okropny wist,

dziarski kozie, dumna powaga, nieszczliwy lud.

Bajka IV oryginalna. Db i bluszcz, napisana 3 maja

1806 w Eliz : Town. Wierszy 58, przydawek 15, epitetów

natomiast a 22. Do konkretnych nale 10 : ciemny gaj,

czysty strumie, ogromny db, rozoysty db,
ywne wilgocie, poziomy 2 razy (bluszcz, krew), wy-

niose drzewo, gucha puszcza, obfite soki ; abstrak-

cyjnych mamy tu 12 : dawny db, wstydliwy fijaek,

pody, chytry, akomy bluszcz, wspaniay, pyszny,

okazay db, zuchway zamys, nikczemne stworzenie,

pomylny wiatr, zdradny zausznik.
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Bajka V oryginalna. Piercie, napisana 13 stycznia

1808. Wierszy 38, przydawek 7, epitetów 5, z nich 3 kon-

kretne : jasny blask, czerwony zoty, wielkie jarmarki;

2 abstrakcyjne : nikczemne rauty, kochany ydku.
Bajka VI oryginalna. Kura i Kaczta, napisana 11

grudnia 1808. Wierszy 26, przydawek 7, epitetów 5, jak

poprzednio : dugi szereg, szeroka paszcza, may kamyk,

wodny pajk, okrutny sum, z wyjtkiem ostatniego

wszystkie inne epitety s konkretne.

Bajka VII, naladowana z Floryana. Dwuch Ogrod-

ników, napisana 20 sierpnia 1808 w Wilanowie. Wierszy 44,

przydawek 6, epitetów 8 ; konkretnych a 6 : may 2 razy

(zagroda, doek), cisa przyja, wymowny Baej,
liczny korze, biaa zorza ; 2 abstrakcyjne — pikny
sad, dowcipny Baej.

Bajka VIII oryginalna. Róa i flaszeczka, napisana

I marca 1809. Wierszy 48, przydawek 11, epitetów 8, z nich

6 konkretnych : may 2 razy (stolik, flaszeczka), porce-

lanowy wazon, czysty gaz, udzce kobietki, ciche

szepty ; abstrakcyjne 2 : drogi przyjaciel, pyszny blask.

Bajka XII oryginalna. Obraz, napisana 15 padzier-

nika 1808. Wierszy 10, przymiotników jest tutaj 3 i wszyst-

kie speniaj zadanie przydawek logicznych.

Robaczek wieccy i podróny, bajka XIII, napisana

I sierpnia 1815. Wierszy 6, przydawek 3 i i epitet kon-

kretny — gorejcy ogie.

Zoto i elazo. Bajka XXVI, oryginalna, napisana

II stycznia 1814. Wierszy 16, przydawek 5, a 3 epitety :

wietne (wiecce si) zoto, twardy mot, piekielna

chciwo — ten ostatni abstrakcyjny.

Filianka. Bajka XII oryginalna, napisana 3 kwiet-

nia 1809. Wierszy 20, przydawek i epitetów po 3 ; epitety :

gliniany garnek, nikczemna posta, marne fraszki;

tylko pierwszy jest konkretny.

Poar. Bajka V, napisana w r. 1794. Wierszy 58, przy-

dawek 32, epitetów 11 ; na konkretne wypad 3 : ognista

una, obszerny dom, niezmierny poar; abstrakcyj-

nych jest 8 : srogie wiatry, dzielni mieszkacy, zna-
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ko mit e mstwo, lube szczyty, kochany samolub, czue
wspomnienia, cnotliwy zamys, smutne popioy.

Ropucia i robaczek wieccy, bajka II, napisana

dnia i6 lipca 1819 ^. Wierszy 10, przydawek 2 i 3 epitety :

byszcza robaczek wieccy, gucia noc, brzydka
ropucha — ostatni epitet abstrakcyjny.

Po zsumowaniu wszystkich liczb w powyej rozpa-

trywanych bajkach otrzymamy stosunek nastpujcy :

w 570 wierszach mamy 159 przydawek i 136 epitetów,

midzy którymi wicej nieco jest konkretnych (75), ni
abstrakcyjnych (61). Otrzymane cyfry naogó podobne
do liczb utworów analizowanych wyej, a nalecych do
innych rodzajów literackich ; odmienny tu tylko stosunek

epitetów konkretnych do abstrakcyjnych (75 : 61), pod
tym wzgldem bajki Niemcewicza podobne s do utworów
Woronicza, gdzie element konkretny przewaa. Co si tyczy

poszczególnych bajek, to widzimy tu ogromn rónorod-
no : jest bajka (Obraz), gdzie epitetów niema wcale, w kilku

liczba epitetów mniejsza, ni przydawek (Suczka ze szcze-

nitami 32 : 26 ; Piercie, Kura i Kaczta — w obu 7:5;
Róa i flaszeczka 11 : 8 ; Robaczek wieccy i podróny
3:1; Zoto i elazo 5:3; zwaszcza Poar, gdzie przy-

dawek trzy razy tyle co epitetów 32 : 11, zatem ta bajka

ostatnia ma ju znaczn przewag przydawek nad epite-

tami) ; spotykamy bajk (Filianka) z równ liczb przy-

dawek i epitetów (3:3), mamy wreszcie bajki, gdzie epi-

tety maj przewag liczebn nad przydawkami (Dwa woy
10 : II ; Kozie i Orze 23 : 30 ; Db i bluszcz 15 : 22 ; Dwuch
ogrodników 6:8; Ropucha i robaczek wieccy 2:3).

Rozmaitym jest równie stosunek epitetów konkretnych

do abstrakcyjnych, cho naogó element konkretny prze-

waa ; wyjtek stanowi bajki : Dwa woy (5 : 6), Db i

bluszcz (10 : 12), Filianka (1:2), Poar (3:8), z których

dwie pierwsze maj charakter opisowy. Wiksza ilo
elementu konkretnego robi styl bajek bardziej plastycznym.

^ Tre skierowana przeciwko cenzurze, przedewszystkiem

przeciw Szaniawskiemu.
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Wemiemy teraz wiersz liryczny « Zakonnik » ^ Mamy

w tym utworze 96 wierszy, przydawek 11, epitetów za
a 27, z nich konkretne 13 : moda dziewczyna, narony
cmtarz, dugie rzsy, bkitne oczy, zielona dar,
czarna chmura, ciche sowa, polowy kamie, cikie
mary, niezmienne losy, obfite krople, skrzydlaty

sen, gboka puszcza ; epitetów abstrakcyjnych jest 14 :

luby 2 razy (dzieci, sodycz), pobony kapan, szczyt-

ny ^ wzrost, strapiony 2 razy (panna, serce), smutny
2 razy (modzie, ycie), rzewne zy, srogi 2 razy (al,

nawanica), okropny deszcz, okrutne obejcie, pikna
dziewic i. W tym utworze widzimy wielk przewag epi-

tetów nad przydawkami ; epitety abstrakcyjne s to zwykle

najczciej uywane przymiotniki pseudoklasyków ; kon-

kretne maj wiksz rozmaito : bkitny, zielony, skrzy-

dlaty, narony, obfity.

Wreszcie wemiemy J<:ilka piewów historycznych

Niemcewicza, napisanych w rónych czasach, mianowicie

utwory nastpne : i. Piast, 2. Zawisza Czarny, 3. Stefan

Batory, 4. Duma o ókiewskim, 5. Duma o Stefanie Po-

tockim i 6. Pogrzeb Józefa Poniatowskiego ^. Charakter

wszystkich tych utworów nie jest jednolity, mimo e wszy-

stkie maj by utworami, które tre historyczn miay
podawa w piknej formie opisowej i uczuciowej. Pochodzi

to std, e jedne z nich powstay niezalenie od planu ca-

ego cyklu, jak dumy o ókiewskim i o Stefanie Poto-

ckim powstae po roku 1786, i te maj jeszcze charakter

^ Bajki i powieci, cyt. wyej. Powie IX, naladowanie z an-

gielskiego, tom II, str. 147-150.
^ Przymiotnik ten przeszed ju do abstrakcyi w zupenoci

;

tu autor mógby go uy nawet w znaczeniu konkretnem, to jednak

nie zmienia cliarakteru wyrazu, byaby tu tylko niejako przenonia

cofajca si wstecz za pochodzeniem etymologicznem wyrazu ;

dzi szczytny znaczy zaszczytny, nie za wysoki.
•^ piewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza z ycio-

rysem autora i objanieniami Wiktora Czermaka. Wydawnictwo
Macierzy Polskiej N. 65. Lwów 1895, I. str. 5-9, II. 62-65, III.

127-130, IV. 146-149, V. 172-176, VI. 197-199.



— 104 —
osyaniczny ^, dnigie ju zostay dorobione dla zaokrglenia

caoci w lataci 1809-1816 2. Ta rónica chronologiczna

i rónica warunków, w jakici poszczególne piewy po-

wstay, sprawia, e bd w nich niemae rónice stylowe.

Zobaczmy, jak si rzecz ma pod wzgldem epitetów.

I. Piast. 24 czterowierszowych zwrotek, zatem wier-

szy 96 ;
przydawek liczymy tutaj 33, epitetów 40. Na epi-

tety konkretne wypada 18 : niene skrzyda, biae szaty,

ciemne wosy, czyste jezioro, staliste puklerze, dugie
oszczepy, niebotyczne wiee, wielkie mnóstwo, due
czary, tuste misiwa, cikie niezgody, gone spory,

spokojni wieniacy, sdziwy Piast, sodki 2 razy (na-

poje, zapach), ozibe zwoki, wilgotny deszcz. Epite-

tów abstrakcyjnych jest 22 : okropny zgon, pikne
równiny, drogi czas, dobry Bóg, wiekuisty jawor,

gocinny 2 razy (hojno, progi), skromna druyna,

wspaniaa uczta, szczliwa mierno, luba wo,
wietny ^ 2 razy (modziecy, korona), wita wola,

dzielni wojownicy, cne ksita, wyuzdane chucie,

straszliwy gos, wszechmocny Bóg, radosny oklask,

wojowniczy miecz, hoa Rzepicha.

II. Zawisza Czarny. Wierszy 96, przydawek 21, epi-

tetów 35 ; do konkretnych nale 18 : czarny 5 razy (Za-

wisza *, rycerz 2 razy, grzywa, zbroja), pomienisty
or, srebrna uska, pytka stal, wiszca zbroja, nie-

zmierny or, ciki 2 razy (kolczuga, potrzeba), lity

zotogów, ogromny szyszak, niezomny miecz, zbrojny
2 razy (rce, szyki), mdlejce siy; abstrakcyjnych 17 :

staroytny zamek. Paska witnica, luby 3 razy

(ojczyzna 2 razy, ona), pyszne hordy, okropny 2 razy

^ Piat, str. 82-83. Szyjkowski w rozprawie cyt. str. 72,-77'

2 Piat, str. 84.

^ Monaby epitet zaliczy i do konkretnych, jeeliby wiadomo
byo, e autor utworu cice uwydatni waciwo barwn, raczej

blask opisywanych przedmiotów (wietlany, wieccy si), nie za
pojcie abstrakcyjne — znakomity, wspaniay i t. p.

* Por. uwag przy « Bolesawie miaym » w Ludgardzie, str. 97.
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( mordy, wrzawa), wspaniay orszak, przeraliwa
surma, srogie oczy, chlubna mier, zuchwaa posta,

miay Achilles, mciwy Turczyn, grony 2 razy (wi-

dok, Ajaks).

III. Stefan Batory. Wierszy 68, przydawek 29, epi-

tetów 17, na konkretne wypada 7^ : niene ono,

Iknicy sztylet, czarne puki, spienione morza,

ogromna Woga, ciki 2 razy (bitwy, al) ; do

abstrakcyjnych nale (10) : waleczny król, saba
niewiasta, okropna sromota, wstydna wina, zwyciski
or, dzielna cnota, wietne czyny, zawzite boje,

wite prawa, wiekuiste zasady.

IV. Duma o ókiewskim. Wierszy 80, przydawek 30,

epitetów 37 ; do konkretnych zaliczamy 18 : byszczcy
2 razy (zbroja, stal), nieny ko, srebrne skrzyda,

niebieskie oczy 2 razy, blady promie, krwawa rdza,

szkaratne szaty; szumny Dniestr, cicha noc, guche
lasy, ciki 2 razy (ale, klski), niebotyczne wiee,

ogromny hem, mody Wadysaw, odmienna fortuna;

abstrakcyjnych jest 19 : tkliwe widowisko, rzewne zy,

mny rycerz, srogi 3 razy (pobojowisko, mord, sposoby),

sawny wódz, wiekopomne czasy, wietne puki, zwy-

ciski 2 razy (okowy, miecz), niemiertelna sawa,

szczliwa wyprawa, powani ojcowie, wolny i po-

tny naród, szanowna gowa, drogi hem, szlachetne

blizny.

V. Duma o Stefanie Potockim. Wierszy 120, przydawek

i epitetów po 34 ; epitety konkretne (17) : krwawy 2 razy

(mord, bój), zoty szyszak, czarne wosy, biaa wstga,

blada twarz, zielona dbrowa ; mody 3 razy (rycerze,

wódz, Elbieta), yzne niwy, sdziwa twarz, ciki
3 razy (staro, potrzeba, al), ciche drzewa, gucha mo-

^ W zwrotce XV — « Batory... wróci Polsce zote wieki »

przymiotnilc zoty jest epitetem zdobniczym, nie zaliczylimy go

jednak do epitetów, gdy konieczny jest do myli, nawet pada

na akcent.
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gia ; abstrakcyjnych tyle (17) : aosna lutnia, odwany
modzieniec, szlaclietny zgon, przeraliwy gos, smutne
sk^, saba do, czuy 2 razy (cinienie, przysiga),

cne panny, ciekawy lud, nieulkniony wódz, nie-

szczliwa koclianka, nieznone dni, mny rycerz,

potny grób, hoy 2 razy (branki, Elbieta).

VI. Pogrzeb Józefa Poniatowskiego, pienie aobne.

Wierszy 76, przydawek 20, epitetów 34 ; do konkretnych

nale 15 : ogniste grady, czarny 2 razy (aoba, zbroja),

srebrne dwiki, gboki al, paczliwe flety, chwiejce
si ory, bijce dziaa, wielkie ofiary, spienione nurty,

zgubione nadzieje, twarde gazy, cikie utrapienia,

sodkie nadzieje, gorzkie zawody ; abstrakcyjnych jest 19 :

dzielny 2 razy (wódz, hufce), okazay wódz, mier-
telne mary, wdziczny 2 razy (lud, ziomkowie), rzewne
zy, tkliwe piersi, drogi ciar, wierni towarzysze, wa-

leczny 2 razy (ko, wódz), bezpieczny pan, aosne
trby, smutne jki, pyszny grób, wieczysta chwaa,

przedwieczny Bóg, sprawiedliwy Bóg.

Jeeli najpierw dodamy wszystkie liczby, odnoszce

si do epitetów Niemcewicza, to zobaczymy, e na 1336

rozpatrywanych przez nas wierszy przypada 800 przy-

miotników wogóle
;

jestto stosunek bardzo podobny do

Osiskiego wierszy drobnych, pozatem s rónice z innymi :

u jednego Woronicza tylko jest liczba przymiotników

w stosunku do liczby wierszy wiksz, u wszystkich innych

dotd przez nas rozpatrywanych jest ona mniejsz. Z po-

szczególnych utworów Niemcewicza jedynie bajki przedsta-

wiaj si pod tym wzgldem nieco inaczej, na 570 wierszy

— 295 przymiotników ; zwizo bajki, jej charakter dy-

daktyczny, posugiwanie si w niej obrazami najprostszymi

sprawia, e w bajce przymiotnik bdzie nie tak liczny, jak

w innych utworach. Rozkad przymiotników daje 397 przy-

dawek i 403 epitety, stosunek podobny bardzo do Komiana
i drobnych wierszy Osiskiego ; u wszystkich trzech jest

liczba epitetów stosunkowo znaczniejsz, ni u innych

poetów tej epoki. W poszczególnych znowu utworach s
pewne wahania si : podczas gdy w bajkach mamy epite-
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tów 136 na 159 przydawek, a wic znacznie mniej ni %
z ogólnej liczby przymiotników, to w piewach zazwyczaj

epitetów jest wicej ni przydawek (z jedynym wyjtkiem
Batorego) — znaczy to, e gdy w bajkach poeta pisze

poprostu, niemal proz wierszowan, to gdzieindziej stara

si o ozdobno stylow. Stosunek elementu konkretnego

i abstrakcyjnego jest 199 : 204 ; s to znowu liczby bardzo

charakterystyczne. Jedynie u Woronicza pierwiastek kon-

kretny przewaa, u Niemcewicza s one sobie niemal równe,

u wszystkich innych dotd badanych poetów klasycznych

jest epitetów abstrakcyjnych wicej ni konkretnych

;

wiadczyoby to znowu o nieco plastyczniej szej i ywszej

wyobrani Niemcewicza, co zreszt caa jego dziaalno
literacka, porównana z innymi, potwierdza. Charaktery-

styczne jest, e ta przewaga epitetów konkretnych bdzie

si pojawiaa nawet w niektórych piewach historycznych,

tem naturalniejsz bdzie w bajkach.

Widzimy tedy, jak Niemcewicz w uyciu epitetów

w pewnych razach bdzie w zgodzie z ogólnym kierunkiem

stylu pseudoklasycznego, czasem za objawi si u niego

pewien rys odrbny, indywidualny. Co do znaczenia i war-

toci artystycznej samyche epitetów, to Niemcewicz ja-

kich cech bardzo odrbnych nie przedstawia. Zarówno

epitety konkretne jak i abstrakcyjne wystpuj u niego

na ogó te same, co u innych. Z konkretnych spotykamy

tak nam ju znajomy epitet krwawy, wrzcy, sodki, ciemny,

wysoki, wyniosy, czarny, niezmierny i t. d. Z abstrak-

cyjnych : mny, smutny, czuy, szlachetny, zwyciski,

niemiertelny, okropny, luby, wity, srogi, straszny, pie-

kielny i t. p. ; nawet w bajkach, które, jak widzielimy,

s nieco konkretniej sze, powtarza si to samo. W rezul-

tacie wic ostatecznym, pomimo cech odrbnych, styl

Niemcewicza niema jednake znamion wyranej indy-

widualnoci, jak to ma miejsce choby u Woronicza
;
jestto

powszechnie wtedy uywany, typowy, wspólny wszystkim

styl pseudoklasyczny.

Wartoby jeszcze przypatrzy si, czy u Niemcewicza

objawia si w epitetach silniej jego uczuciowo, znana
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nam skdind, z jego ycia ^. Otó w bajkach naprz., takie

epitety uczuciowe wystpuj bardzo rzadko : lube szczyty,

smutne popioy, ciki ból, nieszczliwy lud — to chyba

wszystko ; objaw to zreszt na tle istoty bajki i jej charak-

teru zupenie zrozumiay. Daleko wicej charakteru uczu-

ciowego znajdujemy w dumie Sen Marysi, gdzie uczucio-

wymi s wszystkie epitety abstrakcyjne i wiksza cz
konkretnych ; uczuciowe bowiem zabarwienie ma epitet

zimne ciao, bezdenna gbia, ciche sodkie poszeptanie.

W piewach historycznych epitetów uczuciowych jest

dziwnie mao ; ich uczuciowo jest raczej refleksyjn, tak

naprz. stanowczo jest tak w Piacie, w Zawiszy Czarnym,

w Stefanie Batorym ; natomiast przepenione uczucio-

woci s epitety w Pogrzebie Poniatowskiego, gdzie nawet

epitety czysto konkretne przepojone s nastrojem uczu-

ciowym, naprz. chwiejce si ory. Widoczn jest rzecz,

jak silnie odbija si na dziele stan i nastrój, w którym poeta

to dzieo pisa : piewy o Piacie albo Batorym dyktowaa
refleksya, to te mamy w nich raczej wyjtek" z podrcznika

historyi, pogrzeb Poniatowskiego powsta w chwili g-
bokiego i silnego wzruszenia, które si przebija nawet przez

konwencyonalny styl pseudoklasyczny.

Dy^ma Boc^a Tomaszewski.

Pomidzy utworami, które dotd dostarczay nam
materyau do badania epitetów, mielimy dziea, nalece
do rónych kategoryj literackich. Nie byo w nich dotd
epopei. Wiemy za, jak niezmiernie wysoko ta epoka epo-

pej cenia
;
jak ju Krasicki, cho do epopei zupenie nie

usposobiony, stworzy Wojn Chocimsk, aby poezya polska

nie potrzebowaa si wstydzi, e niema epopei, którby
mona cho z daleka zestawi z Eneid i z Henryad. Otó

^ Znane przecie jest jego silne uczucie mioci ojczyzny, które

wypenia cae jego ycie i jest podstaw i pobudk caej jego dzia-

alnoci literackiej od Powrotu posa i inwektyw na Targowic a
do wierszy pisanycli w pónej staroci na emigracyi.
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epoka pseudoklasyczna cigle waciwie marzy o tern, by

stworzy epos narodowe ; nie mogc za zdoby si na dzieo

oryginalne, tumaczy przynajmniej kilka razy na polskie

Henryad Woltera. « Wielcy )> ówczeni poeci, piszc w ogóle

niewiele i przewanie utwory drobne, nie maj odwagi,

by zabra si do dziea na tak wielk skal, jak epos ; maj
zreszt o epopei pojcie tak wysokie, e cofaj si przed

trudem i przed niebezpieczestwem, zwizanem z takiem

przedsiwziciem. Dopiero wreszcie Komian, uwaany za

poet najznakomitszego i za takiego sam si uwaajcy,
poczu si niejako do obowizku wypenienia tego braku,

a poczucie to utwierdzali w nim jego przyjaciele. Zabra
si wic do pisania Czarnieckiego. Ale zabra si tak póno
i pisa tak powoli, e Czarniecki ujrza wiato dzienne

w roku 1858, kiedy pseudoklasycyzm by ju dawno po-

grzebany i kiedy nawet romantyzm ju si by przey.
Wobec tego w literaturze pseudoklasycznej polskiej rze-

czywicie brak jest klasycznej epopei, a nie wypenia tego

braku « Putawa » Munickiego, ani « Jagiellonida » To-

maszewskiego. Ta ostatnia w braku innych, lepszych,

cenion bya przez wspóczesnych ; dla potomnoci to j
« w literaturze uwiecznio, e si na niej pocztkujce pióro

Mickiewicza zaprawiao » ^. Otó pomimo niezbyt wysokiego

mniemania, jakie o tej epopei dzisiaj mamy, naley j ko-

niecznie uwzgldni w naszem badaniu epitetów, najpierw

dlatego, e potrzebna nam jest dla zaokrglenia materyau,

dla uzyskania jego wszechstronnoci, nastpnie dlatego,

e z ówczesnych prób epopei bya bd co bd najwydat-

niejsz, i wreszcie dlatego, e przecie epopea jest i bya
najobszerniejszem polem epitetu, ju od epopei Homera
poczwszy. Oczywicie nie potrzebujemy rozciga ba-

dania na cao tego dziea, wystarczy nam pewna liczba

wyjtków. Wemiemy wic pod uwag pie I, w 52 okta-

wach, czyli 416 wierszy ; 27 oktaw pieni II — 216 wierszy

^ Aleksander Bruckner. Dzieje literatury polskiej w zarysie,

tom II, Warszawa 1903, str. 15.
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i pieni V oktaw 46 (opis bitwy i), czyli wierszy 368,. razem

wic z epopei Tomaszewskiego bierzemy do rozbioru

1000 wierszy ^.

Pie I. Wierszy 416, przydawek 166, epitetów 115.

Do epitetów konkretnych nale 40 : biay marmur, burz-

liwy 3 razy (modzie, duchy, ocean), bystry dowcip,

czarna krew, dugie wieki, kótliwa wa, krótkie

chwile, krwawy bój, liczny naród, may pozór, mikka
gnuno, mody 6 razy (Jul, Almon, monarchini, rój,

ksita 2 razy), napastne szyki, plenne zboa, robocze
pszczoy, róane gaiki, rozhukane zwierz, rozpro-

szone trupy, siwa skaa, sodki 2 razy (miody, zdroje),

niene woy, uprawne niwy, wiaroomni Wgrzy,
wiejskie pienia, wielki 3 razy (Kamierz 2 razy, narody)

zapieniony dzik, artkie konie, zocona mied, zoty
acuch, yzny plon ; epitetów abstrakcyjnych mamy
tu 75 : boska Klio, chepliwy ton, dobroczynne cnoty,

dobry król, drogie zdrowie, dzikie tyrastwo, gorszce
rozrónienia, gocinne nawiedziny, grony 4 razy (piany,

potwora, prostota, ubry), kochany Jagieo, kosztowny
2 razy (miecz, tyara), luby Korwin, mska stao, mny
2 razy (Polak, rycerz), miy 2 razy (przyja, . ona),

mciwy 3 razy (bro, gniew, Polacy), niesforny gmin,

niemiertelny 2 razy (czyny, Niebiany), odwieczne lego-

wiska, okazay dwór, okrutna zmiana, pikne czyny,

pieszczone dwiki, pieszczotna wo, ponury jk,

porywcze ssiady, pospny al, potny naród 2 razy,

pracowite pszczóki, przyjazna ugoda, rzdne zatrud-

nienia, silna do, miay 3 razy (modzie, natarcie,

onierz), srogi 2 razy (dzik, ubry), straszny 4 razy

(mord, rze, widoki, zniszczenie), struchlae dzieci, wiet-

^ Wiek XIX, tom I, str. 469-478 umieszcza ten wyjtek Ja-

giellonidy, jako najlepszy w caem dziele Tomaszewskiego.
2 Jagiellonida czyli ziednoczenie Litwy z Polsk poema ory-

ginalne przez Pisarza poematu Rolnictwa. W Berdyczowie (bez daty.

Data cenzury na kocu dziea : Wilno, dnia 18 Padziernika 18 17

Roku), str. 1-28, 76-91.
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ny 2 razy (zbroje, cecha), wity 2 razy (przykad, sojusze),

szczliwe czasy, trwone sarny, udzielna rzdczyna,

uroczy wdzik, waleczny naród, weselny ogie, we-

soy 2 razy (biesiady, okrzyki), wierny 2 razy (przyja,

przymierzeniec) , wspaniay 3 razy (Olgierd, przysionek,

witynia), wszechmocni bogowie, zagniewani bracia,

zajada tuszcza, zjade brytany, zwyciski 2 razy

(skro, wawrzyny).

Pie II, wierszy 216
;
przydawek 86, epitetów 68.

Do konkretnych nale 36 : blady ksiyc, bdne spoj-

rzenia, ciche ustronie 2 razy, czarny 3 razy (chmury,

skay, zasona), czste migotanie, gbokie milczenie,

gorzki al, grube chmury, jasny dzie, kótliwe obrady,

krwawy lad, liczne zamki, malekie wiateko, maa
chatka, mody 3 razy (serce, ksita, Jagieo), nie-

przejrzyste jaworyj pienice way, pusty zamek,

róowe owiaty, siwy 2 razy (skay, starzec), sodka
namowa, spokojne rzeki, szemrzcy strumie, wolny
(powolny) pochód, wygodniae konie, wyniesiony ka-

ganek, wysoki grzbiet, zblade jagody, zbrojna dzicz,

zielona murawa. Epitety abstrakcyjne 32 : dziki 3 razy

(sawa, puszcza 2 razy), faszywe bawany, gorszce
zaburzenia, grony 2 razy (skay, wichry), haniebne
uczestnictwo, miy 3 razy (wze, pogoda, zachwycenie),

mordercza wojna, okazay poczet, pikna dolina, po-

spny blask, przyjazna do, przyjemne sowa, miaa
mowa, miertelny czek, sprawiedliwa pomsta, spro-

ny 2 razy (dza, spustoszenie), srogi gód, straszne

zniszczenie, uczony mistrz, wierne przywizanie, za-

bobonna trwoga, aobna pokuta, zbój czy or, zdra-

dliwa rka, zjada dziko, zuchwaa przeprawa.

Pie V, wierszy 368 ;
przydawek 190, epitetów 97.

Epitety konkretne 51 : byszczcy miecz, iskrzce
oczy, ogniste dziaa, krwawy wóz 2 razy, zakrwawione
pazury, róowa do, zota zbroja, czarny 4 razy (chmura,

krew, brózda, zasona), biaa chorgiew, art ki 2 razy

(konie, napad), uzbrojony 2 razy (zaoga, Bellona), zbrojne

tumy, zniosa (zniesiona) gowa, wyniesione way
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2 razy, okowane byki 2 razy, krzywe uki, napierzona

strzaa, martwe zwoki, mode dziewcz, krótkie ciwile,

dugi 2 razy (spisy, warkocze), górne podwoje, nagy pd,
stalny Jt)uklerz, ranny 2 razy (wit, jutrzenka), rzadka

uroda, due tramy, wielki 2 razy (bogi, bryy), ogromny
2 razy (modzierze, gazy), brzkliwy chrzst, twarda
przybica, lekki paszcz, hartowny puklerz, plenne

kosy, pytki miecz 2 razy, mda boja, sodkie poy-
wienie, gsta iskra. Epitetów abstrakcyjnych jest 46 :

wyrodna córka, chepliwa wie, nieszczsny rozbiór,

nieszczliwy Hanul, chytre przyrzeczenia, gwa-
towny bieg, grony 2 razy (czoo, dusza), obronne way,

pikne oko, przeciwne losy, silny 3 razy (pocisk, napad,

cicia), mocne dby, srogi 3 razy (rany. Mars, rze), oka-

zay pomnik, dzielny rumak, chciwe oko, pochwalny
hymn, niemiertelny honor, mordercze paszczki,

straszliwy piorun, piekielne jdze, trwony 2 razy

(odgos, przepiórki), hardy 2 razy (gowa, stopa), nie-

cierpliwa noga, miay modzieniec, nieulky o-
nierz, czua matka, chlubna za, zwyciska zaarto,
uroczy wdzik, okropne krzyki, zjade gniewy, roz-

juszona lwica, dziki zwierz, zdumiay Granowski,

sprony tyran, boskie wdziki, barbarzyska rka,

przyrzeczona wiara.

Po zsumowaniu wszystkich liczb otrzymujemy nastpne

stosunki : na 1000 wierszy mamy 722 przymiotniki, rozo-

one na 442 przydawki i 280 epitetów, z których na kon-

kretne wypada 127, na abstrakcyjne za 153. Liczba przy-

miotników jest tutaj, jak widzimy, znaczna, stosunek jest

podobny do stosunku u Woronicza. Epitetów prawie 2 razy

mniej ni przydawek, czyli objaw datd bardzo rzadko

spotykany. Konkretnych (za wyjtkiem pieni I) jest wi-

cej, ni abstrakcyjnych : znowu stosunek naogó rzadki,

i najwicej zbliony do Woronicza. Tym sposobem owe

stosunki liczbowe wiadczyyby, podobnie jak u Woro-

nicza, o pewnej odrbnoci, pewnej rónicy Tomaszewskiego

od reszty autorów klasycznych. Rónica to na korzy
jego stylu, i gdyby tylko od tego zaleaa warto dziea
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poetyckiego, to Jagiellonid zaliczalibymy do lepszych

dzie tej epoki. By jednak moe, e powód spoczywa tutaj

nie w autorze, ale w dziele : epopea w kadym razie posu-

guje si wicej od innych gatunków literackich konkre-

tnymi obrazami, opowiada wicej faktów i dokadniej od

innych, co moe pociga za sob wiksz konkretno w uy-
tych przymiotnikach. Potwierdza to zestawienie pieni I

z II i V. Pie I jest opowiadaniem o stanie duszy autora,

a czciej jego bohaterów, i mamy tu przewag abstrakcyi,

gdy tymczasem pie II i V opisuj nam miejscowoci

i bitwy, i koloryt si zmienia, gdy znów tu widzimy prze-

wag elementu konkretnego. Trzeba te przyzna, e o ile

w epitetach abstrakcyjnych Tomaszewski naogó nie daje

nic nowego, uywa tych samych wyrazów (nieszczsny,

pikny, srogi, niemiertelny, piekielny, miay, czuy i t. d.),

to.w uyciu konkretnych obok znanych nam ju widzimy

troch mniej zuyte, naprz., krzywe uki (wyraz bardzo

prosty, a równoczenie wyrazisty), grube chmury, na-

pierzona strzaa, pienice way, rzadka uroda, szem-

rzcy strumie, brzkliwy chrzst (nie wchodzimy tutaj

w kwesty akustycznej wartoci tej kombinacyi, zwracamy

tylko uwag na nowo w uyciu wyrazu), pytki miecz,

zblade jagody, plenne kosy, i t. p. — wogóle epitety

konkretne u Tomaszewskiego nale do lepszych w caej

poezyi pseudoklasycznej ; tylko, jak wspomnielimy po-

wyej, nie od nich samych zaley warto caego dziea.

Jagiellonida jest jedyn epopej pseudoklasyczn,

któr tutaj moemy uwzgldni. Z powodu tej szczu-

poci materyau (to znaczy, jednego tylko autora) przy-

toczymy dla porównania pewn liczb danych z Czarnie-

ckiego Komiana.
Stefan Czarniecki ^. Z pieni pierwszej wierszy 600

;

przydawek 221, epitetów 164. Do epitetów konkretnych

nale nastpne 81 : krwawy 11 razy (walka, walki, zgon,

Jeremi, rusztowanie, pomsta, miecz, rozbój, szpony, bunt,

^ Stefan Czarniecki. Poemat w 12 pieniach przez Kajetana

Komiana. Pozna 1858, str. 3-26.
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raiogi), zakrwawione ono, skrwawione upy, szkar-

atny korsarz, niena gobica, blade mary, osiwiay
kanclerz, zote roztrucliany, czyste dusze, ciemny 4 razy

(przepa, pastwo, dymy, pieczary), czarny 6 razy

(cimury, oboki, lochy, py, ród, wybuciy) ; bezuzdna^
swawola, nadta pycha, rozdty agiel, obosieczny

miecz, brodate atamany, rozbity obóz, staa przyja,
lena Litwa, mde zarody, zbrojne rycerstwo, zaklse
bieguny, skrzepy ld, lodowate góry, ciasna nawa,

szczupa zaoga, zboopawne koryto, otwarty grób,

bezdenna przepa, zyzowata zazdro, aszczca si

chytro, bezsenna podejrzliwo, szeroki otwór, nocne
widma, puchate sowy, rogate lelki, pónocny Aleksy,

ciarne chmury, zgrzybiay starzec ; niezomna
wiara, czujne strae, wdrowny tuacz, krucha ód,
mody syn, stary 3 razy (ataman, hetman, cnota), su-

rowy 2 razy (wzrok, rozkazy), wielki 2 razy (cios, cnoty),

walna rozprawa, paczliwe puszczyki, chrapliwa mied,

olepy guchy pód, niemy wyrodek, ciki 2 razy

(okowy, gowa), sodki 2 razy (tokaj, sok), twarde moty,

niezbagane donie. Epitetów abstrakcyjnych mamy 83 :

gpony 2 razy (m, oblicze), wieczny 2 razy (wada.

Pan), odwieczny obrzdek, przedwieczny Ojciec, hojna
krew, dumny 4 razy (Karol, chluba, rado, Radziwi),

srogi 6 razy (Bogdan, widok, Koniecpolski, zwierzchnik,

umys, niedola), zbrodniczy bunt, potna pónoc,

dzielny 2 raz}^ (opór, narody), wieszcza pier, nie-

bieskie oboki, senne mary, wszechwadna przyczyna,

straszny 2 razy (sd, potwór), potworne nietoperze,

krnbrna czer, przeniewiercze hordy, mordercze
bojowiska ; okrutny Bogdan, chytry 7 razy (zdrady,

zdrajca, wzrok, mnich, namowy, sowa 2 razy), obudna
twarz, uroczyste biesiady, pokorny wódz, lichy 3 razy

^ Przy wyuzdany niema si adnego bezporedniego wraenia

konkretnoci, zaliczylimy niegdy ten przymiotnik do abstrak-

cyjnych, natomiast w wyrazie bezuzdny wraenie konkretne

(choby przez negacy) istnieje.



— 1 1 5 -
(suebnik, Czechryn, cz), ndzne niemowlta, wierni

sprzymierzece, zwyciski 2 razy (Bogdan, pochód),

hoe branki, powany ataman, wity 4 razy (wojna,

cerkwie, lub, kapanki), prawy senator, wcieky 4 razy

(sza, duch, wicher, jdze), zawzity 2 razy (potwarca,

zbrodzie), zuchway zbrodzie, wietny 2 razy (sawa,

korony), gnuna mód, wierny orszak, pody pode-
gacz, bluniercze mody, zgubny cios, obrzydy 2 razy

(zdrada, niezgoda), wyuzdana wolno, piekielny 3 razy

(duci, duchy 2 razy), pewne drogi, zagorzali stronnicy,

zowrogi ród, smutne serce, bezbona do, dzika
rado, ostrona trwoga, aosne puchacze, opakane

jarzmo.

Widzimy z tego, e w Czarnieckim epitetów jest troch

wicej, ale na ogó stosunek w obu dzieach jest prawie taki

sam ; monaby z tego z pewnem prawdopodobiestwem

wycign wniosek, e taki stosunek bdzie charaktery-

styczny dla epopei. Stosunek epitetów konkretnych do

abstrakcyjnych jest w epopei Komiana taki, jak na ogó
u Tomaszewskiego w kreleniu uczuciowych objawów swych

bohaterów. Co do charakteru samych epitetów w Czar-

nieckim, to o tern bdzie uwaga póniej (rozdzia III).

Morawski.

Przedostatnim poet, którego epitety bdziemy roz-

patrywali, jest Franciszek Morawski. Jest on ciekawy z tego

wzgldu, e ze wszyskich pseudoklasyków mia moe naj-

wicej samorodnego talentu poetyckiego, a przynajmniej

najlepsze wród nich poczucie i rozumienie poezyi. « Ta-

lentem zapewne od Komiana nie wyszy, przewysza
go swojem pojciem poezyi, obejmowa szersze anieli tam-

ten horyzonty, a std w pisaniu nie tak jak on do wzorów

pewnych ograniczony, w sdzeniu trafniejszy i sprawie-

dliwszy, nie tak zakuty zatwardziay klasyk » ^. Std

^ St. Tarnowski w przedmowie do wydania zbiorowego : Fran-

ciszek Dzicrykraj Morawski. Pisma Zbiorowe wierszem i proz,

2 przedmow St. Hr. Tarnowskiego, tom I, Pozna 1882, str. X.
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oczywicie budzi si ciekawo, czy jego styl a w szcze-

gólnoci jego epitety bd si róniy od innych poetów

tej epoki. Nastpnie, Morawski interesuje i z tego powodu,

e gdy pierwszy okres jego dziaalnoci poetyckiej naley
do epoki klasycznej, to drugi czy si z romantyzmem

;

e za w tej pierwszej epoce drukowa bardzo niewiele i tylko

po czasopismacli, przeto nawet niektórzy iistorycy lite-

ratury traktuj go tylko pomidzy romantykami ^. W nieco

podobnej sytuacyi jest i Wyk, który po roku 1830 nie-

wtpliwie si zmieni i skania ku romantyzmowi ; tylko

e Wyk w epoce klasycznej pisze i drukuje duo, wic
go do tej epoki wszj^scy zaliczaj. Otó przypatrzmy si
pewnej liczbie utworów Morawskiego z przed roku 1830,

z epoki, która nas tutaj interesuje.

Na powrót wojska 1812 roku 2. Wierszy y8, przydawek

33, epitetów 21 ; do konkretnycli zaliczamy 5 : krwawa
powód, drobna od, górny majestat, twarde okowy,

poziomy wiat; natomiast do abstrakcyjnyci nale
epitety (16) : szacowny szcztek, boiaterska mód,
zaarty los, zacita^ duma, okropna nawaa, dzielny

3 razy (ore, elazo, zawód), agodna wiosna, wity
2 razy (ojczyzna, zaród), wojenny or, cilubne imi,

tryumfalny szczyt, wspaniay Orze, grony db.
Na powrót wojska 1814 roku. Wierszy 116, przydawek

46, epitetów 30 ; konkretnych 18 : czarny 4 razy (zbrodnie,

zawi, nawanice, chmury), krwawe zy, górna sawa,

wielkie sklepienie, olbrzymia przemoc, ryczce chmury,

wzburzone powietrze, wrzce ono, stary Lech, da-

lekie me, cikie ciosy, niezgity Ajaks, bdny

Naprz. Chmielowski w tomie V Historyi literatury polskiej.

Warszawa (1900), str. 30-33.
2 Franciszek Dzierykraj Morawski. Pisma Zbiorowe wierszem

i proz, z przedmow St. Hr. Tarnowskiego, tom I, Pozna 1882,

str. 49-52,
^ W obu tych przymiotnikach zaarty i zacity podstawa

jest cile konkretn
;
jednake tej konkretnoci w nich si zupenie

nie odczuwa, s one zupenie abstrakcyjne, oznaczaj bowiem przy-

miot duchowy.
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zawód, szeroki przedzia, liczne ^ pioruny; epitety ab-

strakcyjne (12) : najemnicza tuszcza, lianiebne po-

cilebce, piekielne ognie, zbójcze ore, silny Akwilon,

wcieke ywioy, zacity bój, mzka (mna) noga,

mny szyszak, niewolnicze jarzmo, marsowe trby,

szlachetna wierno.
Do Hrabiny Aleksandrowej Potockiej w roku 1814 2.

Wierszy 36, przydawek 17, epitetów 16 ; konkretnych 8 :

krwawy 2 razy (doba, szturmy), wielka chwaa, drobne
usta, moda pami, cicha ustro, liczne jece, ciki
bój ; i abstrakcyjnych te 8 : ponury cyprys, miay
Torwaldsen, niemiertelne dzieo, godna Polka, pikne
przymioty, sabe donie, tkliwa za, wdziczny lud.

Parchatka ^. Wierszy 212, przydawek 65, epitetów 68
;

do konkretnych nale 39 : zielona osona, krwawy
zgon, bkitna dal, czarny 2 razy (to, burze), biaa
wiea, powy strumie, gone Puawy, cicha siostra,

laurowy wieniec, majowy kwiat, spokojna ustro,

mody 3 razy (serce, ustronie, nadzieja), zgrzybiay
db, sdziwy pomnik, stary 2 razy (grody, pradziady),

ogromna baszta, wyniosy gmach, wzniosy 2 razy

(mury, nadbrzeg), wielki 3 razy (czyny, obraz, naród),

drobny, polny kwiatek, daleki prawnuk, grzmica
chmura, schmurzone czoo, potrójny uk tczy, pro-

mienne pasmo, wiey 2 razy (oddech, licie), szeroki

kraj, sielska muza, bojowy szturm, sowicze dwiki;
epitety abstrakcyjne s w liczbie 29 : wdziczny 2 razy

(zachrona, pókole), nadobne wzgórza, luby 2 razy

(pomroka, ustronie), mia ustro, tajemnicze gniazda,

^ Wyraz liczny (podobnie jak mnogi) jest waciwie abstrak-

cyjny, « wielo » jest bowiem abstrakcy
;
jednake wyrazy te w po-

czeniu z rzeczownikiem wywouj w naszym umyle obraz wielkiej

liczby przedmiotów, dziaaj tedy mniej na nasz rozum a wicej na
wyobrani (prawda e niezbyt okrelenie) ; na tej podstawie za-

liczamy je do konkretnych.
2 Pisma Zbiorowe, cyt. wyej, str. 58-59.
•^ Tame, str. 62-70. Napisana 15 maja 1822 roku (tame,

str. 70).
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radosny umiech, miosny oddech, wspaniay 2 razy

(posg, gmach), wietny 2 razy (dzieje, spucizna),

dzielne wieki, chciwy wzrok, pospne szczyty, pa-

mitne mury, ponury zamek, zwyciskie upy, mskie
dusze, wieczny cie, wieczysta korona, sawne me,
czcigodne prochy, dziki wulkan, wita budowa,

potny naród, uroczy maj, rozkoszne nadbrzee.

List pierwszy do klassyków ^. Wierszy 134, przydawek

68„ epitetów 29 ; konkretnych 12 : zoty wiek, babskie
powieci, kadzielne 2 pieni, wielki 3 razy (Bóg, wnuki,

tarcze), olbrzymia sawa, zapleniae sztandary, gadki
trakt, sodki sen, niezgrabna tuszcza, gockie ballady

;

epitetów abstrakcyjnych 17 : biedny romantyzm, po-

wana klasyczno, niemiertelne dziea, staroytny
Parnas, prawowierne Franki, poczciwe Lechy, wcie-
ky 2 razy (gniew, zapd), grone oko, pochy jzyk,

gupie echo, pode hody, nieszczne ludy, wszech-
mocny Bóg, mieszna brednia, straszna wojna,

okropna pogo.
List drugi do romantyków ^. Wierszy 197 ^, przy-

dawek 104, epitetów 49 ; konkretne : brudny upiór, nocny
2 razy (zmora, cienie), kwitnce ycie, ciemne lasy,

krwawa zasona, zoty dwik, osiwiay piewak, gór-

nolotne skrzyda, podkasany pielgrzym, stary 4 razy

(trumny, gruzy, grobowce, zamki), mody 2 razy (ycie,

zapa), huczny zapa, puste piwnice, dziurawe pod-

dasze, wielki szum, lekka mga, rojne gowy, twarde
przybysze, gruby Kaszub, cudotwórcze gowy ; epitety

abstrakcyjne (24) : pode trzody, smutny 2 razy (po-

trzeba, powód), straszny 2 razy (rym, kajdany), nie-

1 Tame, str. 163-168.

2 Ten i poprzedni przymiotnik maj równie zadanie mylowe.
^ Tame, str. 169-176.
* Waciwie list ten ma 204 wiersze, lecz 7 wierszy std wy-

czylimy, gdy s to dwie cytaty wzite z poezyi romantycznej,

jako przykady ; epitetów tych wierszy cytowanycli nie wliczamy

tutaj

.
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szczliwe mary, rozmarzona Muza, wietny orszak,

wdziczny 3 razy (rysy, piew, ballada), luby urok, ro-

mantyczny jeniuszek, aosny jk, rzewny triolet,

pikny 2 razy (maj, mowa), silne sowo, niebaczni

pisarze, szpetne chwasty, dziki 2 razy (brzmienia, Pi-
czuk), wita rada, szlachetne bardy.

Wreszcie wemiemy kilka bajek Morawskiego. ^

Zajc i niedwied. Wierszy 36, przydawek 12, epi-

tetów 5 ; konkretnych 2 : bury niedwied, gorca przy-

ja ; abstrakcyjnych 3 : wity zapa, straszny mazgaj,

zoliwa gadzina.

Ryba latajca. Wierszy 26, przydawek 10, epitetów 3 :

sdziwa babka, aroczne ory, ukochana babula —
ostatni abstrakcyjny.

Latarnia i wieca. Wierszy 16, przydawek 10, epi-

tetów niema.

Skop, wieprz i koza. Wierszy 26, przydawek 8 i i tylko

epitet abstrakcyjny — przeklty krzykacz.

Osie. Wierszy 22, przydawek 9, i ani jednego epitetu.

Wisa. Wierszy 30, przydawek 8, epitetów 9 ; konkretne :

zboopawne wody, twardy 2 razy (lód, lody), stara

Wisa ; abstrakcyjnych 5 : srogi 2 razy (zima, przemoc),

dumne way, mieszna wolno, miay nurt.

Zajc. Wierszy 26, przydawek 12 i 2 epitety abstrak-

cyjne ; straszna trw^oga, srogi andarm.
Kogutek i gsita. Wierszy 48, przydawek 17, epi-

tetów 8 ; 2 konkretne : wawy kogutek, ranna zorza

;

abstrakcyjnych 6 : gupi obd, szalony 2 razy (krzyki,

pianie), dzika miao, luba niepewno, wieczna chwaa.

Dokonajmy teraz naszych zwykych oblicze. Trzy

pierwsze utwory, na powrót wojsk 1812, 1814 i do Poto-

ckiej czymy razem ; maj one wspólny charakter uczu-

ciowy, a co do stylu, to nale do rodzaju ody
;
pod tym

wzgldem zblia si bd do ód Napoleoskich Komiana,
z drugiej za strony, jakby do piewu Niemcewicza na po-

1 Pisma Zbiorowe, cyt. wyej, tom II, str. 5-9, 13-14, 18-19,

23-24, 26-27, 73-75-
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grzeb Poniatowskiego. Otó w tych trzech utworach na

230 wierszy jest 163 przymiotników, stosunek zupehiie

taki >ain jak we wspomnianym piewie Niemcewicza. Na
163 przymiotniki jest 96 przydawek i 67 epitetów ; z tych

konkretnych jest 31, abstrakcyjnych 36. Skonstatujemy

tedy w tych trzech utworach znaczny stosunek przymiot-

ników, wiksz hczb przydawek, anieU epitetów i bardzo

nieznaczn przewag epitetów abstrakcyjnych nad kon-

kretnymi. Drug grup utworów stanowi Parchatka prze-

dewszyskiem poemat opisowy : tu na 212 wierszy bdzie

133 przymiotników
;
poniewa wiersze s krótkie omio-

zgoskowe, przeto stosunek przymiotników do caoci utworu

wypadnie mniej wicej taki sam, jak w wierszach poprzed-

nich. Na 65 przydawek bdzie 68 epitetów — stosunek

wic na korzy tych ostatnich
; 39 epitetów konkretnych,

29 abstrakcyjnych — charakter opisowy utworu t prze-

wag wyjania. Trzecia grupa — to obydwa Hsty. Na 331

wierszy 250 przymiotników, z czego 172 przydawki, a tylko

78 epitetów ; epitetów konkretnych 37, abstrakcyjnych 41 ;

maa przewaga pierwiastku abstrakcyjnego tumaczy si

tem, e listy mówi o zjawiskach duchowych, o literaturze.

W bajkach wreszcie na 230 wierszy jest 114 przymiotni-

ków, w czem tylko 28 epitetów, a 86 przydawek ; 10 epi-

tetów konkretnych, 18 abstrakcyjnych. W zestawieniu

z bajkami Niemcewicza widzimy, e Morawski jest od Niem-

cewicza prostszy i naturalniejszy w stylu, czego wiadect-

wem jest daleko mniejsza liczba epitetów. W caoci spot-

kamy u Morawskiego 560 przymiotników na 1003 wiersze,

to znaczy, wicej stosunkowo ni u Komiana, mniej ni
u Woronicza, najpodobniej do Wyka. Przydawek 319,

epitetów 241 ; wicej ni u Feliskiego, Kropiskiego, Wo-
ronicza, mniej ni u Komiana, Osiskiego i Niemcewicza,

a bardzo podobnie do Godebskiego. Wreszcie 117 epitetów

konkretnych na 124 abstrakcyjne
;

jestto prawie równo-

waga obu pierwiastków. Morawski podobny tu jest do

Niemcewicza (gdzie 199 konkr., 204 abstr.).

Co do uycia samych wyrazów, to w pierw^szej grupie

spotykamy znowu starych dobrych znajomych : krwawy,
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górny, bohaterski, okropny, dzielny, olbrzymi, piekielny,

wdziczny i t. d. i t. d. Absolutnie niema ani jednego przy-

miotnika nowego, wicej indywidualnego. Podobny objaw

jest i w Parchatce, cho tu prdzej ju spotkamy si z ja-

kim mniej uywanem na owe czasy okreleniem : bkitna
dal, zgrzybiay db, potrójny uk tczy — w abstrakcyj-

nych jednak nic nowego. W listach obraz si ju zmienia

dosy znacznie, moe dziki ich ywoci i naturalnoci,

a przedewszystkiem dziki humorowi, z jakim autor temat

swój traktuje ; std pojawi si babskie powieci,

kadzielne pieni, zapleniae sztandary, niezgrabna
tuszcza, brudny upiór, podkasany pielgrzym, dziurawe
poddasze. W bajkach wreszcie epitetów jest bardzo nie-

wiele, wic na charakter stylu wikszego wp5rwu nie wy-

wieraj (chyba negatywnie, to znaczy, przez sw rzadko).
Wreszcie co do charakteru uczuciowego, to moemy

o nim mówi tylko w pierwszych dwuch grupach ; tam
wystpuje on w znacznej mierze, albowiem zjawia si nie

tylko w abstrakcyjnych i wyranie uczuciowych (okropna

nawaa, tkliwa za, ponury zamek, rozkoszne nadbrzee),

ale i w wielu konkretnych, wskutek toku myli i odpo-

wiedniego pooenia (krwawi powód, krwawe zy, twarde

okowy, cikie ciosy, ciki bój, zchmurzone czoo).

Dmiis^ewski.

Ostatnim wreszcie autorem, którego epitetami si

zajmiemy, jest komedyopisarz L. A. Dmuszewski. Z wpro-

wadzeniem do powyej rozbieranych poetów i tego autora

przybywa do naszego materyau epitetowego jeszcze jeden

rodzaj literacki przedtem nie spotykany, mianowicie ko-

medya. Powany i szanujcy si pseudoklasycyzm, lubujc

si w epopei, w tragedyi, w odzie — w tych rodzajach

literackich, gdzie poeta w uroczystej postawie przemawia

z wyyn a Parnasu » — nie zajmuje si wcale komedy,
a nawet nie wiele j sobie ceni i uznaje za niszy gatunek

literacki. Std atwo zrozumie, e ani uwaany i uwaa-
jcy si sam za mistrza poezyi Komian, ani poczytywany
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za jednego z najlepszych poetów obok Komiana Osiski,

ani wielu innych pseudoklasyków komedyi nie pisali. Bya
jeszcze inna przyczyna, e nie zajmowano si komedy :

pomidzy rokiem 1794 a 1815 naród polski ukga rozmai-

tym przewrotom politycznym — upadek pastwa, wojny

Napoleoskie, rozbudzone nadzieje na przyszo i bolesne

zawody, wszystko to przeszkadzao rozwojowi komedyi.

Naród a na jego czele i poeci, zwaszcza wybitniejsi, nastra-

jali ducha na ton jaki wyszy, uczuciowy, a czsto pod-

noszcy si a do patetyzmu (wprawdzie moe sztucznego)

w odzie, zbolay w tragedyi ; byo im wic za trudno prawie

od nastroju uroczystego przej do humoru i dowcipu.

Komedya opiera si na rozsdku, na spostrzegawczoci,

na wesoej niejako satyrze — pseudoklasycy tych cech

(moe z wyjtkiem rozsdku) w swym charakterze poe-

tyckim prawie zupenie nie posiadali. Std, nie majc
komedyopisarza wybitniejszego, zwracamy si do mniej zna-

nego, a którego utwory przypadaj na czas rozpatrywany

w naszej pracy. Dmuszewski pisa proz i wierszem ; we-
miemy komedy wierszowan, jako nalec przez form
do naszego materyau. Zobaczymy wic na komedyi « Odwet
czyli Barbara Zapolska », czy i o ile epitet komedyi pseudo-

klasycznej ma cechy wspólne z innymi dziaami litera-

ckimi tego okresu, i czy nie wnosi z sob do naszego

materyau czego nowego ?

« Odwet czyli Barbara Zapolska, komedya w trzech

aktach » 1. Akt I. Wierszy 546, przymiotników jest tutaj 211,

z tej liczby na przydawki wypada 118, na epitety 93. Do
epitetów konkretnych nale 23 : zarose gaje, znikome
przymioty, obszerne woci, mody 4 razy (rycerze, pie-

cideko, panowie, zalotnicy), wielki 5 razy (szkoda, wiat

2 razy, Arystoteles, zaleta), zapalona gowa 2 razy, ognista

renica, krwawa bitwa, braterska równo, wiejska

zacisza, suty rzd (koski), skryty zamys, ustronna
strzecha, stara przepowiastka, pusty miech. Epitetów

^ Dziea dramatyczne L. A. Dmuszewskiego. We Wroca-
wiu, 1 82 1. 4 tomy. Tom II, str. 11-75.
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abstrakcyjnych jest 70 : waleczny 3 razy (wodzowie,

naród, Polac}^), mny 2 razy (ksi Ostrogski, chopcy),

drogi 3 razy (skarb, Basia, pamitki), pieszczony ko-

chanek, pikny 4 razy (hrabianka, Barbara, przymioty,

dary), dzikie miejsce, odwieczne zamczysko, zwyciski
4 razy (bohater, wawrzyny, wianek, laury), czarnoksiski
gmach, wietn}^ 6 razy (zalety, korona, przymioty, imi,

nazwisko, przykady), wierny 2 razy (ludy, poddany),

szczere sowa, obudne kobiety, przyjemna Barbara,

tkliwa mio, szlachetny 2 razy (czyny. Polki), przy-

kry czas, rozkochane gachy, kochany 2 razy (ojciec,

zi), szanowne panisko, znakomite przodki, nadobny
2 razy (Maryna, pani), zacny 3 razy (rycerze, odek,
panowie), smutne zamczysko, biedne Tatarzyska, mi-

osne zapay, rycerskie yczenia, szczliwa para,

liczna robota, kunsztowne wzory, mdre przestrogi,

wite progi, sawny 2 razy (rodzina, mowie), wsa-
wiony wódz, niebezpieczni gocie, hojna natura,

dzielne rumaki, wspaniaa twarz, straszliwa klska,

chlubne zezwolenie, uporna wojna, bohaterska cnota,

dobry chopczyna, mia nowina, modny panicz, po-

rzdna szklanica, bogaty piercie.

W akcie II jest wierszy 354, przymiotników 122, z któ-

rych na przydawki wypada 72, na epitety 50. Do konkret-

nych nale 11 : zapalona paka 2 razy, rozoysty
db, wielki Hetman, zoty wiek, czcza okazao, na-

dte magnaty, rzadkie przymioty, duga podró, naj-

janiejszy ^ 2 razy (król, pan). Epitety abstrakcyjne 39:
dziwna potrzeba, baczna pilno, kochany 2 razy

(Maryna, chopiec), pikny 3 razy (pani, dziewczyna,

dziewica), przeliczna nowina, przeklty szatny, przy-

^ W tytuach królewskich przymiotnik ten sta si absti"akcy,

poniewa przenonia si zatara i w ywym jzyku jej ju si nie

czuje. Epitet zaliczylimy do konkretnych, albowiem w innych

poczeniach mamy doskonae wraenie konkretnoci, naprz. najja-

niejsze wiato, kolory i inn., por. uwag o przymiotnikach stay,

wielki, wietny i innych w powyszych uwagach.
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jemny 2 razy (chód, Zygmunt), zuchway 2 razy (mia-

ek, podstp), straszna tajemnica, wietny 4 razy (ród,

orszaki, zaszczyt, czyny), dobry 2 razy (siostra, córka),

pospolity gmin, szlachetne czyny, drogi 3 razy (swo-

boda, tryumf, zaszczyt), tkliwy zapa, luby Zygmunt,

mny syn, najwietniejsze zwycistwo, najlepszy
pan, dumni barbarzycy, podana wie, zacny
2 razy (dusza, osoba), potny Monarcha, staroytny
zamek, radosny okrzyk, pokorne baganie, askawy
Monarcha.

Akt III. Wierszy 384, przymiotników 169, z nich na

przydawki wypada 85, na epitety za 84. Epitety kon-

kretne 24 : moda kobieta, odludne strony, obosieczny
Szczerbiec, srebrnolity koczan, szczerozoty medal,

szybkolotne strzay, mnogie cnoty, pustelnicze ycie,

wiaty 1 obywatel, czysty 2 razy (mio, serce), wielki

4 razy (zaszczyt, wiat, król, zdarzenie), iskrzce oczy,

cikie jarzmo, sodki 2 razy (ujcie, umiech), jasny
ogie; dojrzay rozsdek, najgbsza uniono, cisa
rozwaga, wiee laury. Epitetów abstrakcyjnych 60 :

luby 2 razy (dziewcz, ponty), najmilsza nadzieja,

pikny 4 razy (kobieta, pole, hrabianka. Polki), tkliwe
chci, zacny 3 razy (przyjaciel, m, ona), miy 5 razy

(brat, obowizek, osoba, twarz. Bóg), liczne oczta, sza-

nowny 2 razy (szcztki, brat), waleczny Bolesaw, harde
Pomorzany, smutny cyprys, czcigodna pieczara, zna-

komity m, kochany 3 razy (zi, Basia, ojciec), srogi

2 razy (mki, rany), przyjemna ona, dzielny 2 razy

(wspózalotnik, obrona), grona twarz, wietny 3 razy

(urodzenie, cnoty, odwet), doskonay zbiór, czuy 2 razy

(serca, serce), prawe czyny, najgorliwsze chci, wierny
poddany, kosztowna pera, boski promie, bolesne
rany, daremna mio, drogi 3 razy (chwile, przekonanie,

nadzieje), rozkoszne chwile, gorliwa mio, askawe

^ Tutaj epitet oznacza przymiot duchowy i z powodu meta-

fory robi na nas wraenie tylko abstrakcyjne, pomimo jednake
to wraenie sam wyraz jest konkretny oznacza kolor, raczej blask.
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niebo, obelywa, zdrona potwarz, cnotliwa Barbara,

najcnotliwsza pikno, nieznony ciar, wany wa-

runek, zawistne ssiady, wieczny lub.

Po zsumowaniu wszystkich liczb caej komedyi,

otrzymamy stosunki nastpne : na 1184 wiersze mamy
502 przymiotniki, z których 275 przydawek i 227 epitetów,

rozkadajcych si na 58 konkretnych i 169 abstrakcyjnych.

Z powyszych cyfr i po zestawieniu Dmuszewskiego z po-

przednimi poetami widzimy odrazu nadzwyczajne podo-

biestwo rubryk komedyi do wszystkich innych utworów

pseudoklasycznych, z bardzo maymi wyjtkami (te wyjtki

odbijaj od ogólnej normy stylowej rozbieranych tutaj

poetów). A zatem ilo przymiotników stosunkowo do liczby

wzitych wierszy taka jak u wszystkich, z wyjtkiem
tylko Woronicza, naturalnie z drobnemi wahaniami

u poszczególnych autorów w t lub w inn stron. Stosunek

liczbowy przydawek do epitetów równie spotykany u

innych, gdzie znajdujemy wicej przydawek z rozmaitemi

odchyleniami ; wyjtkowem zjawiskiem oprócz poszcze-

gólnych niektórych utworów jest Niemcewicz, gdzie mamy
nieco wicej epitetów ni przydawek (403 : 397) . W stosunku

epitetów konkretnych do abstrakcyjnych widzimy naogó
najwiksz rónorodno, zalen od stopnia uzdolnienia

poetów, od ich patrzenia na zjawiska otaczajce, od wpy-
wów czyli wzorów i innych jeszcze przyczyn. Ogóln re-

gu jest tu przewaga epitetów abstrakcyjnych nad kon-

kretnymi, rozcigajca si do rozmaitych stopni, gdzie

granicami kracowemi s : Niemcewicz, Morawski, Kro-

piski, Tomaszewski (niewielka nadwyka abstrakcyjnych),

— a ze strony przeciwnej Osiski (gdzie trzy razy tyle

epitetów abstrakcyjnych co konkretnych — 82 : 247),

Komian, Godebski, Wyk, Feliski maj mniej wicej

dwa razy tyle epitetów abstrakcyjnych co konkretnych.

Do wyjtków odosobnionich nale epitety Woronicza,

gdzie element konkretny (226) przewaa nad abstrakcyjnym

(202). W tej rubryce Dmuszewskiego musimy postawi

obok Osiskiego, gdy i tu mamy 3 epitety abstrakcyjne

na I konkretny (169 : 58) ; wiemy, e artystycznie taki
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stosunek jest najgorszy. Jeeli wemiemy pod uwag
utwory dramatyczne, to Dmuszewski pod tym wzgldem
nie jest jeszcze na ostatniem miejscu, gdy za nim stoj

Kropiski z Ludgard i Osiski z Horacyuszami (7 konkr.,

32 abstr. i 38 konkr., 173 abstr.), dwaj za inni maj
styl bardziej plastyczny, bo wicej konkretny : Gliski

Wyka (30 : 57) i Barbara Radziwiówna Feliskiego

(105 : 234).

Jeelibymy rozpatrywali poszczególne epitety, to

widzimy race podobiestwo do poprzedników, tak w epi-

tetach abstrakcyjnyci jak i w konkretnych : ten sam sow-
nik wyrazów i te same przywizywanie si do niektórych

sów i powtarzanie ich do czsto : biedny, bohaterski,

boski, chlubny, cnotliwy, czuy 2 razy, dobry 3 razy, drogi

9 razy, dumny, dziki, dzielny 3 razy, grony, hardy, ko-

chany 7 razy, luby 3 razy, askawy 2 razy, mny 3 razy,

miy 6 razy, nadobny 2 razy, pikny 11 razy, przeklty,

przyjemny 4 razy, potny, rycerski, liczny 2 razy, sawny
2 razy, smutny 2 razy, srogi 2 razy, straszliwy, straszny,

wietny 13 razy, wity, szanowny 3 razy szlachetny 3 razy,

tkliwy 3 razy, waleczny 4 razy, wieczny, wierny 3 razy,

zacny 8 razy, zapalony 4 razy, znakomity 2 razy, zwy-

ciski 4 razy, zuchway 2 razy. A wic nie brak ani jednego

epitetu « szumnego », a czciej spotykane poprzednio s
najliczniejszymi i u Dmuszewskiego (wietny, pikny,

drogi, zacny, miy, kochany, waleczny i inne). To samo

spotykamy i midzy epitetami konkretnymi : ciki, czczy,

dugi, jasny, krwawy, obszerny, ognisty, stary, zoty, czysty

2 razy, sodki 2 razy, mody 5 razy, wielki 10 razy. Epite-

tów nowych, lepszych, prawie e niema ; monaby tu zapewne

zaliczy nastpne : przykry, szczery, uporny, kosztowny,

obelywy z abstrakcyjnych i suty, obosieczny, wiaty,
srebrnolity, szczerozoty, szybkolotny z konkretnych. A
wic widzimy, e epitety Dmuszewskiego moemy zahczy
do typowo pseudoklasycznych, jak i inne stosunki do zwy-

kych stosunków pseudoklasycznych.

Dla porównania z Dmuszewskim wemy komedy
nie pseudoklasyka, « Pana Geldhaba » Fredry, napisan
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w roku 1819. Wystarczy akt I, majcy 346 wierszy 1. Przy-

miotników tylko 84, z nich 40 przydawek a 44 epitety.

Widzimy, e liczebnie epitety przewaaj. Stosunek ten

niewiele si zmieni, gdy wemiemy pod uwag mow Flory

do ksicia pen epitetów ^ ; w mowie tej Fredro chcia

da próbk stylu pseudoklasycznego : mamy tu na kilka-

nacie wierszy 13 przydawek i 16 epitetów. Jednak nawet

pomimo to epitetów bdzie wicej : 28 na 27 przydawek.

Epitety konkretne (16) : wielki 5 razy (doba, ksi, moczy-

morda, strach, miao), due dobra, niewielkie wioski,

pozacana laga, brudny sknera 2 razy, czarny stolik

2 razy, lepe szczcie, próna duma, dwiczna struna,

przewrotne koo ; epitetów abstrakcyjnych jest 28 : wiel-

mony Geldhab, poczciwy suga, bezbona rozpusta,

bogata ciotka, wieczysta chwaa, dobry 2 razy (uczta,

obiad), askawy pan, mdry gospodarz, poche dzieci,

czuy 2 razy (dumki, Gesner), tkliwy 2 razy (serca. Flo-

ryan), dziwne stworzenie, wietny wywód, mia zabawa,

prawa niewinno, niebieskie czucie, zachwycona
dusza, cudne piórotwory, cny Abelard, okropna skaa,

smutny zgon, nadobne pasterki, boski Ossyan, przy-

jemny 2 razy (styl, pasterze).

Widzimy, e komedya Fredry niewiele si róni od

komedyi pseudoklasycznej pod wzgldem epitetów. atwo
to zrozumie : epitetem teoretycznie nie zajmowano si
wcale, a pisano mniej wicej tak, jak pisali wspóczeni
i poprzednicy. Nowy element epitetowy wprowadz do-

piero romantycy, jak zobaczymy niej (rozdzia III).

^ Aleksander Hr. Fredro. Dziea. Tom pierwszy. Warszawa
1880, str. 1-23,

2 Naprz, A w tkliwym Floryanie, lub czuym Gesnerze,

Te nadobne pasterki, przyjemni pasterze, i t. d.



ROZDZIA III.

Rozpatrywalimy dotd epitety wedug autorów, na-

stpnie w caoci literatury pseudoklasycznej ; zobaczmy
krótko, jak bdzie si rzecz przedstawiaa, gdy rozdzielimy

materya wedug typowych rodzajów literackici. Naj-

pierw podamy znowu nasz zwyk statystyk ; aby si
za nie powtarza cigle, podajemy rzecz w formie tablicy.

Wierszy Przyraiotn. Przydaw, Epitet. l(onl(r. absr

Odai
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z tych liczb ogólnych monaby znowu wycign

pewne wnioski, naturalnie, z niejakiem zastrzeeniem co

do ich wzgldnoci, widzielimy bowiem, e w pojedyn-

wisko epitetu i w prozie pseudoklasyków. Dla tego zestawienia

i porównania wystarczy pewna ilo wierszy, z której monaby ju
wyprowadzi wnioski natury ogólniejszej. Zbyteczn byoby rzecz
i niewaciw, gdybymy si wdawali w zbyt szczegóowe dociekania

nad epitetami w prozie, byyby to moe wyciodzeniem poza ramy
naszej pracy. Nie bdziemy si zastanawiali nad wszystkimi gatun-

kami prozy, bo rozwlekalibymy tylko niepotrzebnie nagromadzony
materya ; wystarczy tu zupenie dla naszych celów, gdy wemiemy
wyjtki z prozy naukowej, powanej, której nie cliodzi o styl

ozdobny, i pewn ilo wierszy z prozy piknej, do której zaliczamy

dziea nie naukowe, lecz majce zadanie artystyczne. Z grupy pier-

wszej wemiemy cenione bardzo w swoim czasie wykady Osiskiego

w uniwersytecie Warszawskim, z drugiej za komedyo — oper
Dmuszewskiego « Paksa i Wesoowski » i powie Niemcewicza

« Jan z Tczyna ». Jak przy rozpatrywaniu poezyi, podamy i tu ze-

brany materya epitetowy, a potem dopiero na tle jego uwagi ogólne,

wreszcie stosunek epitetu prozaicznego do epitetu w poezyi pseudo-

klasycznej

.

Zaczynamy od prozy naukowej. Wykady Osiskiego o epopei.

Iliada Homera (Dziea Ludwika Osiskiego profesora literatury

w uniwersytecie Warszawskim, czonka Towarzystwa Warszaw-
skiego Przyjació Nauk. Tom II. Warszawa 1861, str. 9-32). Bie-

rzemy tu 800 wierszy, w którycli znajdujemy 651 przymiotników;

na przydawki wypada 504, na epitety 147. Do epitetów konkretnych

nale 6^ : krwawy 2 razy (bój, bitwa), zocisty hem, miedziane
piersi, jasna tre, wielki 12 razy (prawo, obrazy, sztuka, dziea,

strata, obraz 2 razy, skutek, scena, spór, budowa, prawda), drobny
3 razy (bajka, Astyanaks 2 razy), dugi 2 razy (przecig, wojna),

rozlege krainy, wzniose wyobraenie, wyniosa wiea, daleka
przyszo, obfite wynalezienie, liczne zastpy, próne ozdoby,

peen smaku Boileau, peen czucia Laharpe, niewstrzymany
zapa, mody 2 razy (bohater, wojownik), stary 3 razy (Nestor,

Pryam, Feniks), sdziwy 3 razy (Pryam 2 razy, Idomenej), proste
opowiadanie, cikie wyrzuty, ostre sowo, tajemne przekonanie,

niezbagany zwycizca, nieubagany Achill, niewymowna
sztuka, niezgita pycha, martwe zwoki, nieprzebrany 3 razy

(zapas, rozmaito 2 razy), niewyczerpane ródo, gboki 2 razy

(erudyt, Pope), spokojna rado, obszerny geniusz, ustawiczne
wojny, lepa odwaga, niewzruszona powaga, natarczywy bój,

mordujca rozwleko, niewczesny wstrt. Epitetów abstrak-
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czych utworach mog zachodzi rónice ; nie przywizu-

jemy te do nich zbyt wielkiej wagi, ale w kadym razie

do pewnego stopnia te liczby co nam powiedz. Widzimy,

cyjnych jest tutaj 84 : niemiertelny 4 razy (poema, pomnik,
stopa, dzieo), nieporównany 2 razy (zalety, ustp), niezrównana
mio, niezaprzeczona prawda, szczliwe zmylenia, naj-

szczliwszy geniusz, najboleniejsza chwila, nieszcz-
liwy 4 razy (wojna, Pryam, ojciec, starzec), pikny 2 razy (obraz,

odpowied), urodziwy modzieniec, drogi okup, boska uroda,

rycerskie czyny, wieszczy sen, fatalny 2 razy (przepowiednie,

kótnia), okropna przyszo, okrutny 2 razy (rado, wojna),

obraony 2 razy (bohater, Junona), przeraajcy 2 razy (zaklcia,

gowa), nieustraszona odwaga, zdradziecki gwaciciel, zdradne
ponty, zwodnicze wdziki, zajtrzona dusza, oporne wiatry,

straszna pomoc, okazay 2 razy (bogactwa, widok), niewinna
krew, nieuchronne zawody, wietny 2 razy (ustpy, pomysy),
niebezpieczne ponty, wszechwadna przewaga, zacita wojna,

wspaniay 2 razy (epopea, tre), przykra niepewno, zamony
2 razy (róda, imaginacya), trudny 3 razy (zaszczyt, boje, pomoce),

cudowne piknoci, wyborne ozdoby, miay 2 razy (poezya,

wyrazy), mska poezya, przestpna Helena, sprawiedliwe
zarzuty, roztropna rada, uroczysty 2 razy (widok, chwila),

szlachetny 5 razy (obraza, ofiara, poegnanie, wyobraenia, zapa),

waleczne opieranie si, wojenny 2 razy (znój, odgosy), stro-

skana Andromaka, zwycizcy Trojanowie, zacna rodzina,

rzewne poegnanie, lube dzieci, zapalczywe ludy, roztropny
dziejopis, nadobne utwory, zuchwae pociski, dowcipny La-

mothe, pamitny zaszczyt.

Widzimy std, e liczba przymiotników jest taka sama w pro-

zie, jak i w wierszach Osiskiego, a wic na tym punkcie rónicy
niema adnej ; widzimy j jednak w stosunku przydawek do epi-

tetów : gdy w wierszowanych utworach przydawki przewyszay
niewiele liczb epitetów (oda 41 : 38, wiersze róne 93 : 80), z wy-

jtkiem tragedyi, gdzie mamy znaczn wikszo przydawek w po-

równaniu z epitetami, (ale jednak i tu stosunek jest jak i ^/g 1 1-309

przyd. 211 ep.), to w prozie mamy ju rónic ogromn — prawie

jak 3^/2: I (504 przyd. 147 epit.) W stosunku epitetów konkret-

nych do abstrakcyjnych proza Osiskiego najpodobniejsz jest

do jego ody, gdzie liczby s prawie zupenie te same (proza — 63 184,

oda — 17 : 21, czyli 68 : 84), widzimy jednak rónice z drobnymi
wierszami i tragedy : epitetów konkretnych spotykamy o wiele

wicej w prozie. W wierszach rónych byo epitetów abstrakcyj-

nych dwa razy tyle co konkretnych, w odzie wicej ni 4 1/2 abstrak-
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mianowicie, e stosunek iloci epitetów do iloci wierszy

w rónych rodzajach literackich bdzie róny ; to za oczy-

wicie wpywa (midzy innymi czynnikami) na ogólny cha-

cyjnych wypadao na i konkretny ; w prozie stosunek konkret-

nych do abstrakcyjnych przedstawia si tylko jak i : 1,33, czyh,

e na 4 epitety abstrakcyjne mamy 3 konkretne. Co do samych
wyrazów, s one prawie bez wyjtku te same, jakie widzieUmy
w poezyi Osiskiego i innych pseudoklasyków. Ciekaw jest rzecz,

e Osiski, mówic o epopei, « wielkim » i « najszlachetniejszym »

rodzaju literackim, wród epitetów powtórzy epitet « wielki » a
12 razy, epitet « szlachetny » spotykamy 5 razy, inne z powtarza-

jcych si s w mniejszej ju liczbie. Nie robimy tu porówna z in-

nymi poetami, poniewa majc rónice prozy z poezy Osiskiego,

na zasadzie powyszych danych zobaczymy odrazu, w czem róni
si proza od caej poezyi pseudoklasycznej rozpatrywanych przez

nas autorów.

Przechodzimy teraz do prozy piknej. Najpierw wemiemy
komedy Dmuszewskiego : « Paksa i Wesoowski. Komedyio-opera
w I akcie ». (Dziea dramatyczne, cyt. wyej, tom III, str. 31-78).

Po opuszczeniu piewek rymowanych mamy 750 wierszy. Przy-

miotników jest 219, z czego na przydawki wypada 129, na epitety 90 ;

gdy jednak wemiemy w rachub to, e jedna z osób komedyi ma
zwyczaj czstego powtarzania « miy Boe » (23 razy), to waci-
wych epitetów bdzie ^j . Epitetów konkretnych mamy 7 : wielki

2 razy (dobro, przypadek), may stolik, spleniae dukaty,

najuniesza pani, nieskoczone dziki, naga potrzeba. Epi-

tetów abstrakcyjnych jest 60, wzgldnie 83 po wliczeniu 23 razy

miy Boe : biedny 11 razy (dukaty, dziecko, Józio 2 razy, pan
2 razy, bogacz, czo^viek, ludzie, ssiad 2 razy), poczciwy 8 razy

(mateka, rubach, chopiec 2 razy, Józio, Józefek, wujaszek, Ma-
rychna), serdeczny 4 razy (Jasiulek, ssiad, pan, przyjaciele),

najserdeczniejszy ssiad, winny szacunek, przedziwna
kobieta 2 razy, przewyborna gospodyni, najmilszy 3 razy

(ssiad; wesoo, tatuleko), dobry 2 razy (przyjaciele, chopiec),

ze myli, wity 2 razy (moratorium, prawda), kochany
3 razy (papa, Marychna, zi), ulubiony 2 razy (siedziba,

domeczek), liczny 2 razy (posag, kamienica,) rozkochana
Magorzata, dawne przysowie, sprawiedliwa naleyto, godna
maonka, niegodziwi ludzie, przyjemna rocznica, rozumne
szarady, przyrzeczone sowo, zachwycajca ksika, rycerski
rynsztunek, nieporównany Sanszopansza, wykwintne sosy,

nieoceniona poowica, straszny przypadek, janie wielmony
Wacaw, czue serce, nieoszacowany list, i wspomniane ju wyej
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raktcr stylu i na jego wraenie na czytelnika. Otó najmniej

stosunkowo epitetów wykazaaby tragedya ( i epitet na

mniej wicej 6 wierszy)
;
po niej idzie bajka i komedya

23 razy « miy Boe », gdzie przymiotnik miy jest epitetem ; nie

zaliczamy go jednak do ogólnej liczby epitetów, jako przysowia

lub wykrzyknika stanowicego ju jakby jeden wyraz zoony.
Z powyszycli liczb widzimy, e Dmuszewski w prozaicznej

komedyi uywa przymiotników mniej, ni w wierszowanej ; bo
gdy w rymowanej na i ^/^ wiersza wypada i przymiotnik, to w pro-

zie wypada tylko na 3 V2 wiersza. Proporcya jednak przydawek
do epitetów jest prawie ta sama, jak widzielimy w poezyi. Gdy-
bymy jednak (co zreszt bdzie bardzo susznem) nie wliczali do
epitetów powtarzajcego si wykrzyknika niejako « miy Boe »,

wówczas epitetów bdzie prawie dwa razy mniej od przydawek,

a wtedy powstanie rónica w tej rubryce epitetowej pomidzy
utworem prozaicznym a wierszowanym. Jeszcze wiksza zaciodzi

rónica w ciarakterze epitetów : gdy w rymowanej komedyi mamy
3 epitety abstrakcyjne na i konkretny, tutaj widzimy go na 9 ab-

strakcyjnych (a po wliczeniu « miy Boe » a 12 abstrakcyjnyci

wypada na i konkretny). Bd co bd widzimy std, e w prozie

epitetów spotykamy mniej, ale zato o ciarakterze prawie wy-
cznie abstrakcyjnym (7 konkr. i 60 abstr.). Co do wyrazów, to nie

maj one nic nowego : te same sowa i te same powtarzania si
pewnyci epitetów, szczególniej — biedny (11) i poczciwy (8), nie

mówic ju o epitecie miy, który nadto 3 razy powtarza si
\v stopniu najwyszym.

Wreszcie wemiemy rozdzia I romansu Niemcewicza « Jan
z Tczyna, powie iistoryczna ». (J. U. Niemcewicza Dziea poe-

tyczne wierszem i proz. Tom VIII, w Lipsku 1838, str. 10-22).

Mamy tu 324 wiersze; przymiotników 216, z nici 158 s przy-

dawkami, 58 epitetami. Do epitetów konkretnych nale 35 : s-
dziwy 2 razy (wojewoda, rodzice), stara kotka, mode koci, may
4 razy (wsteczki, dzwoneczek, koci, córeczka), dua gromnica,

równa droga, szare oboki, biay 2 razy (domy, dom), czarny
2 razy (oboki, czóko), ciemna noc, malowana gromnica, blada
róowo, niebieskie i czerwone wsteczki, zociste strzay,

koczate wiee, siarczysty piorun, ukone strzay, rozoysty
wiz, polne kwiatki, wiee jaja, nizka awka, cika torba,

smaczny 2 razy (bankiet, obiad), spory garnek, wrzcy szum,

zapienione potoki, sodkie pamitki. Abstrakcyjnych 23 : nie-

pojte duby, starodawna pie, miy gospodarz, bogaty
Olkusz, biedne dziewcz, aosny krzyk, wspaniay orze,

przeraliwy oskot, straszna ulewa, okropny grzmot, sroga
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(i epitet na 5 wierszy), dalej wiersze róne i listy poetyckie

(i epitet na 4 14 wiersza), nastpnie oda (i ep. na 4 wiersze),

za ni epos (i ep. na 3 % wiersza), jeszcze dalej duma i elegia

(i ep. na 3 Y4 wiersza), i wreszcie najwicej utwór opisowy

i dydaktyczny (i na 2 ^). Z tych liczb mona do pewnego

stopnia rozezna, e epitety bd liczniejsze w takich

rodzajach literackich, w których przewaa element opisowy

i opowiadajcy ; toby byo wiadectwem korzystnem dla

klasyków, bo z natury rzeczy w takich utworach wicej

epitetów by musi. Jednake do tego czynnika docza
si drugi, który jego dziaanie krzyuje, mianowicie wa-
ciwa klasykom skonno do stylu szumnego, skonno
W5^ywajca z pogldów teoretycznych i z naladowania

wzorów ; ta znowu sprawia, e znajdziemy znaczn liczb

burza, kochany 4 razy (mamka, Ja, matka, Teodor), rzewne
uciskania, wyborny rosó, askawy, godny rodzic, dobry 4 razy

(ona, Teodor, mamka, kobieta).

Widzielimy w utworaci wierszowanycli, e Niemcewicz

prawie zawsze uywa wicej epitetów ni przydawek (z wyjtkiem
bajek), tutaj widzimy objaw wrcz przeciwny : przydawek jest

prawie trzy razy tyle co epitetów. W wierszacli Niemcewicza prze-

waay naogó epitety abstrakcyjne, w prozie za mamy wiksz
ilo konkretnyci ; co si tyczy samych wyrazów, to nie spotykamy
nic nowego ani midzy konkretnymi, ani abstrakcyjnymi, mniej

jest tylko powtarza tych samych wyrazów.

Po zsumowaniu powyszych utworów prozaicznych otrzy-

mujemy nastpn statystyk : na 1874 wiersze uyto 1086 przy-

miotników, z których 791 s przydawkami, a 295 epitetami ; wród
epitetów mamy 105 konkretnych i 190 abstrakcyjnych. W tej liczbie

ogólnej widzimy tylko jedne rónic wiksz, mianowicie znaczn
przewag przydawek nad epitetami. Przyczyna tego jest dobrze

zrozumia : w mowie niewizanej autorzy nie tyle dbali o wzgldy
artystyczne ile w wierszach

;
poniewa jednak rónica ta nie jest

znów jak nadzwyczajn (gdy w niektórych utworach wierszo-

wanych spotykalimy ju taki stosunek), widzimy std, e na epitet

nie zwracano w prozie specyalnej uwagi. W czciach opisowych

prozy spotykalimy zawsze wiksz ilo epitetów, ni w innych

ustpach i epitety byy przewanie wyraziste. Przy porównaniach

równie wicej byo przymiotników konkretnych, tymczasem w
prozie moe wicej abstrakcyjnych o zabarwieniu nastrójowem lub

uczuciowo- nastrójowem.
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epitetów am, gdziebymy si ich mniej spodziewali, naprz.

w liryce. Liryka osobista w epoce pseudoklasycznej nie

jest zreszt zbytnio rozwinit. Wreszcie, gdzie owe teore-

tyczne pogldy o koniecznoci stylu wyszukanego nie od-

dziauj, tam znowu liczba epitetów spada, jak w bajce

i w listach.

Co do wzajemnego stosunku epitetów konkretnych

i abstrakcyjnych, to powysze zestawienia wedug rodza-

jów literackich pokazuj, e pierwiastek konkretny prze-

waa nad abstrakcyjnym w poematach opisowych i w bajce,

przewaga jest jednak wszdzie bardzo nieznaczn, monaby
niemal powiedzie, e oba elementy s równie silne. We
wszystkich innych pierwiastek abstrakcyjny przewaa,
niezbyt silnie w wierszach rónych, w licie poetyckim

i w eposie, silniej ju w dumie i elegii, jeszcze silniej w odzie

i wreszcie najsilniej w tragedyi i w komedyi. Ogóem we
wszystkich tych utworach, któremy przepatrywali, w ca-

oci epitety abstrakcyjne przewaaj nad konkretnymi

(1759 na 1187). Jestto wic jedna z bardziej charaktery-

stycznych i z bardziej staych cech stylu pseudoklasycznego ^.

A teraz musimy przypatrzy si jeszcze raz w caoci
samym wyrazom : jak one wygldaj, jaka jest ich warto
artystyczna, które wystpuj czciej, które rzadziej i wo-

góle w jakich kategoryach pojciowych i artystycznych

poeci ich uywaj.
Ciekaw jest statystyka poszczególnych epitetów. Naj-

czciej spotykamy epitet « srogi » — 68 razy ; spotykamy
go u wszystkich autorów bez wyjtku, najczciej u Niem-

cewicza (13), u Osiskiego i Wyka (po 10). wity 55 razy,

drogi 51 razy, krwawy 50 razy, wietny 47 razy, wielki

46 razy, luby 44 razy. Wicej ni 30 razy spotykamy epi-

tety : dzielny, pikny (39), czarny (38), sodki (36), wieczny

^ Ta przewaga pierwiastku abstrakcyjnego objawia si zreszt

take i w innych kategoryach, tak w poszczególnych czciach mowy
(rzeczownik, przymiotnik w ogóle), jak i w innych waciwociach
stylowych (porównanie, przenonia). Jestto przedmiot zasugu-

jcy na osobne dokadne zbadanie.



— i35 —
(35), zwyciski (34), smutny (32). Od 20 do 30 : mny,
mody (po 29), dziki, okropny (po 27), ciki (-26), czysty,

szlachetny (25), wdziczny (23), dumny (22), grony, miy,

miay, straszny (po 21). Od 10 do 20 : twardy (19), ciemny,

stary, wspaniay (po 17), niemiertelny, nikczemny, pody,

zoty (po 16), cicliy, czuy, gboki, kocliany, potny,
zuciway (po 15), ogromny, sawny, szanowny (po 13), nie-

szczliwy, okazay, lepy, tkliwy, waleczny, wierny (po 12),

chlubny, hardy, jasny, rozkoszny, surowy, zacny (po 11),

blady, dobry, drcy, may, mciwy, nieszczsny, ponury,

przyjemny, szalony, zbrojny (po 10). Wszystkie inne epitety

wystpuj ju w mniejszych liczbach, w czem jest 433 epi-

tety wystpujce tylko po razie. Rozpatrujc si w tych

liczbach widzimy, e najwiksz ilo wykazuj epitety

abstrakcyjne, z konkretnych tylko krwawy (50), wielki

(46), czarny (38), sodki (36) s liczniejsze, inne za nie

przekraczaj liczby 30. Wród epitetów, które raz tylko

wystpuj, mamy do czynienia przewanie z epitetami

Woronicza, co potwierdza jeszcze wicej jego odrbno
stylow, o której bya mowa w odpoWiedniem miejscu.

Wiemy ju, e epitety konkretne u pseudoklasyków

stanowi mniejszo w porównaniu z abstrakcyjnymi

;

wiemy te, e one przyczyniaj si w wyszym stopniu

ni abstrakcyjne do plastyki i malowniczoci stylu. Otó
spróbujmy je podzieli na pewne kategorye wedug tego,

jak waciwo przedmiotu one podkrelaj i w jaki sposób

na nas oddziauj.

Epitety oznaczajce barw : krwawy, zakrwawiony,

czarny, zoty, szczerozoty, zotolity, zotouski, zocony,

biay, blady, zblady, bkitny, bkitnawy, lazurowy, nie-

bieski, bury, farbny, modry, czerwony, krasny, ogorzay,

kwiecisty, kwitncy, rozkwity, osiwiay, siwy, powy,

rdzawy, zardzewiay, róany, róowy, szkaratny, nia-

dawy, nieny, sponiony, srebrny, srebrnolity, srebrzysty,

szary, ukirzony, zielony — razem 193 epitety okrelajce

barw. Nie wszystkie jednak stoj na tym samym poziomie

wyrazistoci
;
jedne s dokadniejsze, okrelajce barw

lokaln (biay, zielony, i t. p.), inne daj tylko ogólne wra-
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eni kolorów (farbny, rozkwity). Razem wic liczba ich

nie jest znaczn, zwaszcza, e taki « krwawy » lub « czarny »

bai-dzo czsto si powtarzaj (88 razy oba) ; i to nam take
tumaczy, e przy czytaniu poetów pseudoklasycznych

wraenia malowniczoci nie odbieramy.

Epitety okrelajce wiato : byskajcy, byskotny,

byszczcy, gwiadzisty, iskrzcy, jasny, najjaniejszy,

janiejcy, Iknicy, olniony, ognisty, pomienisty, pro-

mienny, rozgorzay, wieccy, wiaty, zapalony, zaby-
niony, zamierzchy, — i jako przeciwstawienie, wzgldnie
brak wiata : ciemny, niezgaszony, gasncy — razem 68

epitetów oznaczajcych wiato, w czem jednake mamy
pewn liczb synonimów. Razem wic epitetów, za pomoc
których odbieramy wraenie malowniczoci, jest 261. W sto-

sunku do ogólnej liczby konkretnych wydaje si to duo.
W Panu Tadeuszu stosunek liczb bdzie bardzo podobny :

w pierwszej ksidze na 132 epitety konkretne jest 30 ma-
lowniczych ; w pitej pieni Bieniowskiego na 117 epite-

tów konkretnych jest malowniczych 53 (u Mickiewicza

przewaga barwnych, u Sowackiego barwne i wietlne na

równi). Jednake w stosunku do liczby wierszy pseudo-

klasycyzm ma tych epitetów mniej (Sowacki najwicej),

a nastpnie, te same epitety powtarzaj si tak czsto,

gdy u Mickiewicza jest duo rónych (u Sowackiego znowu
duo powtarzania), a wreszcie wartoci kolorystyczne

i wietlne s w epitetach Mickiewicza pene i wyraziste,

barwy jego s « soczyste )>, gdy u klasyków s one mde
i blade.

Epitety z zakresu plastyki. Liczba ich (385) jest

znaczniejsza od poprzednich, ale sia plastycznoci jest

w nich jeszcze sabsz, anieli sia barwnoci w tam-

tych. Rzadkie s epitety, któreby wywojrway w nas zde-

cydowane wyobraenie ksztatu, zarysów, konturów rzeczy,

o których mowa : dwurony, brodaty, krzywy, zakrzy-

wiony, wzdty, wysmuky, usklepiony, podkasany, i t. d. ;

po wikszej czci mamy do czynienia z terminem, który

przestrzenne waciwoci rzeczy oddaje w sposób ogólny :

krótki, dugi, duy, wielki, ogromny, olbrzymi, may,
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drobny, tusty, chudy, szczupy, wzlci, szeroki, gboki,
pytki, snisty — nieforemny, rozpuszczony, roztargany,

rozlegy. Tych wszystkich epitetów monaby si doliczy

do 280. Obok nich moemy postawi epitety, które wyra-

aj pewn czynno, a przez to ka wnioskowa o ksztacie

i ruchu przedmiotu, naprz. biecy, chwiejcy si, drcy,
spadajcy, wrzcy, wiszcy (to znaczy, przewanie imie-

sowy uyte przymiotnikowo), albo takie, w których czyn-

no zawarta jest jakby « in potentia », przedmiot, z któ-

rym epitet si czy, nabiera moliwoci pewnego dziaania,

ruchu i t. p. Tych jest okoo 105. Ogólne wraenie wszyst-

kich tych epitetów jest oczywicie plastyczne, ale, jak ju
mówilimy, ta plastyka nie bije w oczy. Jak poprzednio

przy uczuciowoci epitetów zwracalimy uwag na to, e
zbyt czsto t uczuciowo dostrzegamy nie tyle bezpo-

redniem odczuwaniem, ile rozumowaniem i dedukcy, tak

samo moemy to powiedzie tutaj o plastycznoci : rzadziej

oddziaywa ona bezporednio na nasze zmysy, czciej

dostrzegamy jej mylowo.

W powyszych epitetach z zakresu malowniczoci

i plastyki mamy do czynienia z wyrazami, których tre
dochodzi do naszej wiadomoci i wywouje w umyle naszym

odpowiedni obraz za pomoc zmysu wzroku. Ze wszyst-

kich epitetów konkretnych « wzrokowe » s artystycznie

najwaniejsze i najliczniejsze ^
;
przemawiaj one najsil-

niej do naszej wyobrani, poniewa wicej anieli wszyst-

kie, inne odbijaj obrazy wiata zewntrznego. Od nich

te przedewszystkiem zaley obrazowa warto utworu

(naturalnie w ich zakresie). Wymienilimy je te dlatego

na pierwszem miejscu. Inne bd mniej liczne. I tak naj-

pierw epitety « suchowe », oznaczajce tak waciwo
przedmiotu, któr dostrzegamy zmysem suchu : brz-

kliwy, gony (2), gromowy 2, grzmicy (3), huczny (2),

1 U naszych pseudoklasyków naliczylimy ich 646 na 11 87
konkretnych wogóle.

2 Dwie rzeczy s zawarte w tym wyrazie : i. wraenie su-



— i38 —
kótliwy (2), mrukliwy, odzowny (budzcy odgos, 2),

niewymowny, niezbagany (3), odpowiedni 1, paczliwy

(2), pieniotwórczy, przebagany, rozhukany, rónogwary,

ryczcy (3), wiszczcy, szumicy, szumny (4), szczebiotliwy,

szemrzcy, wymowny, — i przez antytez : cichy (15),

guchy (7), milczcy, niemy ; razem 61. Epitety « powo-
nieniowe » : wonny {2), stchy. Epitety « smaku » :

gorzki (4), mdy (2), sony (2), sodki (36), najsodszy, razem

45 2. Epitety « dotykowe » : ciki (26), cicy, ciepy,

gadki 3
(2) ,

gorcy (3) , lekki (9) , mikki (3) ,
przewiewny,

oziby, mrony, ostry (4), twardy (19), zatwardziay, wil-

gotny (2), zimny ; razem 75. W tych wszystkich epitetach

mamy do czynienia przewanie z wyrazami prozaicznymi
;

pod wzgldem obrazowoci i wyrazistoci artystycznej

stoj one niej od epitetów wzrokowych.

Wreszcie ostatni kategory tworz takie epitety kon-

kretne, w których obrazowoci waciwie niema ju wcale.

S one konkretne, ale ten przymiot konkretny nie dziaa

bezporednio na nasze zmysy ; konkretno jest w przed-

miocie, ale wraenia obrazowego w czytelniku niema, kon-

kretno raczej rozumiemy, anieli odczuwamy. Tu nale
naprz. przymiotniki oznaczajce materya : drewniany,

marmurowy, elazny, granitny, miedziany, stalny, sta-

listy, lodowaty ; nieraz i taki przymiotnik moe by arty-

stycznie szczliwy, ale dzieje si to najczciej w prze-

noni, sam w sobie na wyobrani nie oddziaywa. Inne

bd wyrazem stosunku przestrzeniowego midzy przed-

chowe silne, 2. jako 'jego skutek uczucie przeraenia, a jeszcze w dal-

szem rozwiniciu moe by uczucie wzniosoci ; ale znaczenie

pierwsze jest punktem wyjcia.
^ Dzisiaj w zwykem uyciu wyrazu tego jest on przymiot-

nikiem abstrakcyjnym, jego pociodzenie konkretne jest zatarte,

Woronicz jednake uywa go w poczeniu : odpowiednie fujarki

— to znaczy odpowiadajce.
2 Te najczciej uyte s ju w znaczeniu przenonem.
^ Monaby ten epitet zaliczy i do wzrokowych, jednake

gówne wraenie, jakiego si tu doznaje, wciodzi w zakres dziaal-

noci zmysu dotyku.
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miotem a czytelnikiem, naprz. daleki ; inne wyraa bd
pochodzenie, naprz. wiejski, wodny, leny, laurowy, babski,

kadzielny i t. d.

Epitety abstrakcyjne nie oddziauj bezporednio na

wyobrani, nie daj bowiem wyranych, zdecydowanych

obrazów ; std te utwór, w którym jest przewaga takich

epitetów, bdzie mia mao wyrazistoci, nie wywoa w naszym

umyle bezporedno tego samego obrazu, jaki tkwi w duszy

poety w chwili pisania dziea. Zato mog one by uczu-

ciowe i nastrojowe, wywoywa w nas pewne poruszenia

czuciowe, albo wzbudza asocyacye wyobraeniowe nieo-

krelone, niezdecydowane, niemniej jednak artystycznie

interesujce i pikne. Otó pod tym wzgldem epitety pseu-

doklasyczne (jak ju nieraz mielimy sposobno zauway
— tu tylko reasumujemy) tego pierwiastku uczuciowego

i nastrojowego maj niewiele. O ile przymiotnik jest uczu-

ciowy, to wynika albo z jego formy (luby, miy, kochany,

drogi i t. d.), albo z jego stanowiska w zdaniu, z jego

cznoci z rzeczownikiem, z jego zalenoci od danej

sytuacyi. Widzielimy naprz. przy Komianie, e ta druga

kategorya przewaa, tak jest i u innych autorów i jest to

rzecz zupenie naturaln ; warto jednak zauway, e
kategorya pierwsza jest u pseudoklasyków take wcale

liczna. Poniewa za bd si one stale powtarzay (czuy 15,

drogi 51, luby 44, nieszczliwy i nieszczsny 22, nikczemny

16, okropny 27, pody 16, rozkoszny 11, smutny 32, wity
55, szanowny 13, szczliwy i szczsny 12, tkliwy 12,

wierny 12), przeto mamy wskutek nich wraenie pewnej

jednostajnoci i monotonii uczuciowej u pseudoklasyków.

Objaw ten znamy i skdind ; otó zbadanie epitetów przy-

nosi dla niego potwierdzenie. I w nastrojowych bdziemy
mieli objaw ten sam, to znaczy, e si bd te same pow-

tarza : zwyciski 34, chlubny 11, dumny 22, dziki 27,

dzielny 39, srogi 68, wcieky 7, grony 21, hardy 11, mny
29, pamitny 9, piekielny 9, ponury 10, przeraliwy i prze-

raajcy 5, pyszny 9, pospny 8, potny 15, rycerski 8,

rzewny 8, miay 21, straszny i straszliwy 27, wietny 47,

szalony 10, waleczny 12, wspaniay 17 ; to znaczy, e zbyt
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czsto bd si powtarzay nastroje te same. Razem wic
epitety uczuciowe i nastrojowe, wród abstrakcyjnych

artystycznie najlepsze, wystpuj u pseudoklasyków w
takiej formie, w takiej liczbie i w takiem ugrupowaniu, e
przyczyniaj si w wysokim stopniu do wraenia jedno-

stajnoci u kadego z autorów z osobna i do podobiestwa

wszystkich autorów razem. Reszta abstrakcyjnych epi-

tetów to s wyrazy istotnie abstrakcyjne, to znaczy, przy-

miot jaki one w rzeczowniku oznaczaj jest natury czysto

mylowej, logicznej
;
przemawiaj one do rozumu, do myli,

ale nie mówi nic dla wyobrani ani dla uczucia. Bdc
takimi nie mog one spenia zasadniczego zadania epi-

tetu, t. j. zbogacenia stylu, podkrelenia takiej cechy rze-

czownika, któraby oddziaywaa na nas w sposób poetycki.

W tych to ostatnich epitetach, tak licznych, objawia si
wyranie ta wana cecha poezyi pseudoklasycznej, jak
jest przewaga refleksyi i rozumu nad wyobrani i uczuciem.

I znowu zauwamy tutaj, e t cech okrelia ju historya

literatury tak dla polskiej poezyi pseudoklasycznej, jak

dla francuskiej XVII i XVIII wieku i dla aciskiej
;

zestawienia nasze, zbadanie pod tym wzgldem epitetu,

przynosi znowu dla skonstatowania tego objawu niezbyt

wielkie, ale pewne potwierdzenie ^.

^ Por. ciekawe spostrzeenia nad obrazowoci stylu u nie-

mieckich romantyków : Hermann Petrich, Drei Kapitel vom ro-

mantischen Stil. Leipzig. 1878.

Str. 16 : « Das Wesen der eigentiimlich romantischen Bildlich-

keit besteht in einer zu geringen Sinnlichkeit ».

Str. 18 : « Die Romantiker gebrauchen absichtlich die Mittel,

die ihnen zur Abschwachung der Sinnlichkeit ihrer Bilder dienen :

a) das Bi Id und Gleichnis wird gar nicht aus dem Umkreis des sinn-

lich Erscheinenden, sondern aus demjenigen des unsinnlichen See-

lenlebens entnommen. »

Str. 19 : « Die subjektiv und geistig wahrnehmenden Sinne

werden durchweg vor denjenigen, welche objektive und plastische

Anschauungen gewahren, bei der Wahl des Bildes bevorzugt. Das
Gehor insonderheit, welchem die Romantik auch sonst ein ent-

schiedenes tjbergewicht verleiht, behauptet dasselbe iiber das Ge-

sicht auch in der Bildlichkeit der Red. Wahrend ausserhalb der
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*
* *

Akcentowalimy nieraz stao i niezmienno (z ma-

ymi wyjtkami) stylu pseudoklasycznego w uywaniu
epitetów ; tak w ich stosunku do rozmiarów utworów, jak

i w uyciu i doborze wyrazów do tego celu sucych. Warto

choby w krótkoci przypatrzy si, czy u tych poetów

klasycznych, których dziaalno literacka przekracza

rok 1830, i którzy yj i pisz jeszcze w epoce romantycznej,

nastpia pod tym wzgldem jaka zmiana, czy te pozostali

oni wierni sobie i pojciom literackiem, w których wzroli.

Zasuguj tu na uwag przedewszystkiem ci trzej poeci,

którym dane byo dugo jeszcze y w epoce romantycznej :

Komian (I 1856), Wyk (f 1862) i Morawski (f 1861).

Tem bardziej za ci trzej nas interesuj, e Komian we-

dug powszechnego mniemania do koca ycia zupenie

si nie zmieni ^, e Morawski, zdaniem wielu, naley wa-
ciwie do drugorzdnych poetów romantycznych, i e W-
yka dziaalno jakoby si rozkadaa równomiernie na

epok klasyczn i romantyczn. Zobaczmy, jak si w tym
wzgldzie przedstawiaj ich epitety.

Romantik die nicht aus der Wahrnehmung des Auges gezogenen

Bilder gradezu ais Ausnahmen angesehen werden mussen, so findet

in ihr fast das umgekeirte Yerhaltnis statt. »

Str. 21 : « Wo das Bild der eigentlichen Gesichtsbeobach-

tung entlehnt ist, da greift der Romantiker mit Yorliebe nach den
zur Unbestimmtheit neigenden Wahrnehmungen dieses Sinnes >».

Podstawa tego zjawiska jest inna, ni- u polskich pseudokla-

syków : « Phantasie, ihre einseitige tJberhebung uber Gefiihl und
Yerstand » (str. 7-8) — « die iiberspannteste Phantasie verhullt

oft nur schlecht die reflektirteste Niichternheit » (str. 8).

^ Nadzwyczajnie charakterystyczn jest pod tym wzgldem
« Korespondencya literacka Kajetana Komiana z Franciszkiem

Wykiem (1845-1856). Zebra, objani i wstpem zaopatrzy Sta-

nisaw Tomkowicz » (Archiwum do dziejów literatury i owiaty
w Polsce. Tom XIV. W Krakowie 1914, str. 1-276), wiadczca
dobitnie, e Komian absolutnie nic si nie zmieni w swoich pogl-
dach na poezy. z
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Ko zmian. Bierzemy tu najpierw pewn liczb dro-

bnych wierszy, powstaych przewanie w latach pidziesi-

tych : Pie dziada z Piotrowic (Róne wiersze, str. 274-

277), Na zarczyny Ignacego Skrzyskiego (str. 278-279),

do Franciszka Morawskiego (283), do Andrzeja Zamoj-

skiego (284-285), do Jadwigi uszczewskiej (289-290),

do Zygmunta Krasiskiego (300-306), ao na grobie

Ludwika Osiskiego (307-311). Ostatni utwór ma nastrój

elegijny, styl przypomina zupenie dawne ody (sam te
poeta nazwa ten wiersz od elegiack), inne wiersze maj
charakter okolicznociowy. Mamy tu razem na 604 wiersze

133 przymiotniki, z czego 84 przydawki, 49 epitetów (27

konkretnych, 22 abstrakcyjne). Jeeli je porównamy

z wierszami okolicznociowymi z dawnej epoki, to

skonstatowa musimy pewn rónic : tam mielimy

89 przymiotników^ na 200 wierszy, to znaczy, e teraz,

w póniejszej epoce swojej dziaalnoci, Komian jest

wogóle powcigliwszy w uyciu przymiotników. I stosunek

przydawek do epitetów si zmienia, tu 84 : 49, tam

46 : 43, to znaczy, liczba epitetów jest mniejsza, styl

prostszy ; ta liczba wyda si jeszcze mniejsz w zesta-

wieniu z iloci wierszy, tam 43 na 200, tu 49 na 604 ^
;

stosunek konkretnych do abstrakcyjnych take inny,

27 : 22, gdy tam 17 : 26. Jeeli chodzi o uycie samych

wyrazów, to jednake zmiany wybitniejszej nie wida.

Powcigliwszy teraz w uyciu epitetów, poeta nie stwarza

jednak i nie wynajduje ju nowych : spotykamy znane

ju nam przymiotniki : zacny, wty, wzniosy, luby,

czuy, srogi, krwawy i t. d.

Obok tych wierszy drobnych przypomnijmy jeszcze

Czarnieckiego, z którego pewn liczb przykadów przy-

toczylimy, mówic o Jagiellonidzie Tomaszewskiego.

Utwór ten znowu jest charakterystyczny : na 600 wierszy

^ W poszczególnych utworach wystpuje to obecnie jeszcze

silniej : w wierszu do Zamojskiego i w jednym z wierszów do Kra-

siskiego niema ani jednego epitetu zdobniczego ; o ile o ni chodzi,

to speniaj t funkcy przydawki.



- .43 -
ma 385 przymiotników, wicej ni gdziekolwiek indziej

u Komiana ; by moe, e ta ogromna ilo wynikna
z charakteru tematu (opowiadania i opisy). Na 221 przy-

dawek jest 164 epitetów, to znaczy, stosunek nieco mniejszy

ni w odach ; konkretnych stosunkowo wicej, 81 na 8^

abstrakcyjne. S wic peWne zmiany, jednake nie takie,

jak w utworach drobnych, a stosunek epitetów do liczby

wierszy jest jeszcze wyszy, ni w utworach z przed roku 1830

(164 na 600, gdy tam 221 na 1018). Znaczy to znowu, e
gdy w wierszach drobnych pisa naturalnie i poprostu,

w Czarnieckim nieustannie przypomina sobie, e styl epopei

winien by wzniosy, szczytny, górny, ozdobny ^. Co do

uycia wyrazów, co do ich plastyki i malowniczoci, to

Komian tutaj jest taki sam jak w odach. W tych 600 wier-

szach o których mówimy, zjawia si krwawy 11 razy, czarny

i srogi po 6 razy, dumny 4 razy i t. d., same przymiotniki

konwencyonalne i stale w klasycyzmie uywane (zob. przy-

kady powyej przy Jagiellonidzie)

.

Wyk. Jan Kochanowski (rok 1845), U grobu Sta-

szica (1847), Deotyma na Wawelu (1854), Smutno mi. Pa-

nie (1860) 2. W tych wszystkich utworach na 218 wierszy

mamy 117 przymiotników, z czego 66 przydawek, 51 epi-

tetów, w czem 33 konkretne, 18 abstrakcyjnych. Ten ostatni

stosunek zgoa inny, anieli w klasycznej epoce Wyka
(tam 72 konkretne, a 137 abstrakcyjnych) ; stosunek epi-

tetów do przydawek pozosta ten sam, gdy znowu stosunek

epitetów do liczby wierszy zmieni si, jest teraz znacznie

mniejszy (tu 51 na 218 wierszy, tam 209 na 758 wierszy).

Jestto wyrane wiadectwo, e w tych zakresie styl W-
yka si zmieni, nieco uproci. Jeeli wreszcie przypatrzymy

^ Nie darmo uczy go Boileau : « D'un air plus grand encore

la Poesie epiue » (L'art poetiue, chant III, w. 160, Paris '^ 191 1),

a za nim powtarza Dmochowski : « Ta która czyny wielkicli boia-

tyrów gosi wyszym si jeszcze tonem epopea wznosi » (wyszym
nawet od tragedyi).

^ Pisma Franciszka Wyka. Poezye z pomiertnyci rko-
pisów, tom III. Kraków 1878, str. 125-127, 135, 154-156, 274-278.
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si uyciu i doborowi wyrazów w dziedzinie epitetów, to

znowu skonstatujemy niewielkie od dawnej epoki odstp-
stwo ; na przykadzie Wyka wida, jak w stylu poety

wytrwale utrzymuje si ten sam zasób sów, który on
przyswoi sobie w pierwszyci epokach swej twórczoci

;

szczególnie charakterystycznie wystpuje to w epitetach

abstrakcyjnych — na nich to monaby prawie stwierdzi

dawniejsz przynaleno Wyka do obozu klasycznego.

Morawski. Wizytaw ssiedztwo (po roku 1834), Powrót
(bezporednio po roku 1840 — jestto wiersz na spro-

wadzenie zwok Napoleona), Góra poznaska ^ (daty pew-
nej brak, w kadym razie z epoki wielkopolskiej poety,

mniej wicej w latach 1840-1850). W tych trzech utwo-

rach na 352 wiersze jest 262 przymiotników, stosunek taki

sam, jak w dawniejszych utworach Morawskiego z wy-
jtkiem bajek — poczet przymiotników wogóle bardzo

znaczny ; na 144 przydawki jest 118 epitetów, stosunek

taki, jak w utworach najwczeniejszych (ody. Parchatka)
;

stosunek epitetów do liczby wierszy równie przypomina

tamte wczesne utwory, inny jest za, anieli w listach i w
bajkach. Na 70 konkretnych jest 48 abstrakcyjnych, to

znaczy, liczba abstrakcyjnych spada w porównaniu z wszyst-

kiemi dzieami wczeniejszemi. Jednake w poszczegól-

nych utworach, rozpatrywanych z osobna, wyglda rzecz

nieco inaczej : « Powrót w, cho wyglda zupenie na kla-

syczn od, ma epitetów stosunkowo nieduo (23 na 94
wiersze), i konkretne przewaaj nad abstrakcyjnymi

(16 a 7) ; natomiast ballada « Góra poznaska )) jest

niezwykle pod tym wzgldem « klasyczn » : 45 epitetów

na 100 wierszy, zatem prawie w kadych dwuch wierszach

jest jeden epitet 2^ przydiwek znacznie mniej (28),

1 Pisma Zbiorowe, tom I, str. 39-45, 75-78, 109-113.
2 Charakterystyczn jest tutaj jedna ze strofek, w której na

cztery wiersze przypada 5 epitetów :

« Pdzi, przypada Rokita sromotny,
I Smuka potwór dziwacki,
I czarny Wglik i Boruta psotny
I okropny Widoracki. »
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pierwiastek abstrakcyjny przewaa nad konkretnym (27

na 18). Na tym przykadzie wida, jak pewne waciwoci
stylowe silnie si zakorzeniaj i jak dugo trwaj,

pomimo znacznyci wpywów modyfikujcych. Co za
do samych wyrazów, co do ich wartoci artystycznej,

to i tutaj « Góra poznaska )> jest typowym okazem

dawnych stale w poezyi pseudoklasycznej uywanych
epitetów

;
podobnie i « Powrót )) ; natomiast w « Wizycie

w ssiedztwo », w której Morawski pisze z wielk prostot

i naturalnoci, epitety maj charakter daleko lepszy,

pikniejszy — najpierw duo jest konkretnych, nastpnie

mamy midzy nimi duo epitetów wyrazistych, plasty-

cznych, dobrze okrelajcych ruch, a co najwaniejsze,

nie powtarzaj si cigle te, które tyle razy spotyka-

limy dotd. Wogóle, tak tutaj jak i w caym naszym

dotychczasowym przegldzie, mona dla pseudoklasyków

stwierdzi to prawo, e gdy zapomn o obowizku pisania

bardzo « literackiego », bardzo poprawnego, wtedy w tej

chwili liczba epitetów spada, a te, które s, nabieraj jakiej

wikszej prostoty i naturalnoci, a przez to artystycznie

staj si lepszymi.

*
* *

Epitety pseudoklasyków zrozumiemy i ocenimy moe
lepiej, jeeli je zestawimy z epitetami w innych epokach

literackich i z innemi literaturami. Naturalnie nie mo-
emy si tu znowu zapuszcza w bardzo szczegóowe przed-

stawienie rzeczy, podamy tylko pewn liczb- przyka-

dów ; takie zestawienie nie bdzie absolutnie pewne, ale

w kadym razie moe rzuci pewne wiato na omawian
kwesty -^ zreszt póniejsze badania mog nasze wzgldne
wjTwody uzupeni lub sprostowa.

Z dawniejszych poetów polskich interesuje nas tutaj

przedewszystkiem Kochanowski, jako najznakomitszy

z nich, jako twórca polskiego stylu poetyckiego i jako ucze
autorów klasycznych. Rozpatrzonych kilka jego utworów

(Satyr — wstp i wiersz i-ioo. Fragment o Warneczyku,
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wierszy 100, i z Psaterza wstp, wierszy 16 i psalmy i, 2,

3, 6, 8, 104, razem wierszy 194 ^) da nam obraz nastpu-

jcy. Liczba epitetów w rónych utworach jest róna :

w Satyrze 12 na 116 wierszy, w psalmie pierwszym i na 20

wierszy, gdy w 104 jest ich 29 na 70 wierszy, w Warne-
czyku 28 na IGO wierszy

;
jestto widocznie w zwizku z cha-

rakterem utworu : w dydaktycznym Satyrze i w moralizu-

jcym psalmie pierwszym jest ich mao, we fragmencie

epopei i w obrazowym psalmie 104 bdzie ich znacznie

wicej. W caoci na 426 wierszy jest epitetów loi, to zna-

czy, stosunek jest taki sam, jak u pseudoklasyków. Rónice
natomiast s w uyciu samych wyrazów. Ale i tu nie wsz-
dzie : we fragmencie o Warneczyku, naprz., bdziemy
mieli epitety bardzo podobne do pseudoklasycznych (inna

rzecz, e uyte s jako szczliwiej) : zoty, ognisty, srogi,

wity, nieszczsny, nieny i t. p. ; natomiast w psalmie

104 epitety s niezwykle szczliwe i niezuyte :

« Ciebie jasno jako paszcz ozdobny odziaa »...

« Chmury Twój wóz, Twe konie wiatry niecignonew...

« Rzekom krysztaowym ))...

('( Ty z paaców Swych witych. Ojcze uwielbiony.

Spuszczasz na nizk ziemi deszcz nieprzepacony »...

« Ty na znak czasów sprawibdn twarz miesiczn,

Ty niepocignionego soca lamp wdziczn ».

Uycia epitetów Kochanowski nauczy si od autorów

klasycznych, ale sam potem rozwin t waciwo swego

stylu i wydoskonali w wysokim stopniu ^, i niewtpliwie

jego przykad oddziaywa pod tym wzgldem na póniej-

szych poetów polskich, zwaszcza w wieku XVII. Wiek XVIII,

przedewszystkiem epoka Stanisawowska, wywodzi swój

1 Jana Kochanowskiego Dziea wszystkie. Wydanie pomni-

kowe. Tom II. W Warszawie 1884, str. 41 i nast., str. 494-498 ;

tom I, str. I i nast.

2 St. Dobrzycki. Pieni Kochanowskiego, str. 124.
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styl z innych ju nieco róde

;
przez reakcy do epoki Sa-

skiej w reformowaniu swojego stylu opiera si na poezyi

francuskiej ; niemniej jednak pewne oddziaywanie Kocha-

nowskiego by mogo, albowiem ta nowa literatura, róna
od bezporednio j poprzedzajcej, stara si bd co bd
nawiza do zotej epoki pimiennictwa polskiego, a prze-

dewszystkiem do Kochanowskiego. Znajomo i kult poety

Czarnoleskiego staj si teraz wiksze, ni w epoce Saskiej :

Bohomolec w roku 1768 wydaje jego dziea, Knianin
tumaczy Treny na jzyk aciski, a ksidz Zubowski

aciskie elegie na polski, poetyki Golaskiego i Dmochow-
skiego cytuj jego dziea jako wzór (prawda, e si czasem

w sdach swoich myl i)
; oddziaywanie Kochanowskiego

wida na Krasickim, wicej jeszcze na Trembeckim, inaczej

ale niemniej silnie na Knianinie i Karpiskim ^
; nawet

w Sztuce rymotworczej Dmochowskiego spotka mona
reminiscencye z wierszy Kochanowskiego ^. Wobec tego

jest rzecz moliw, e Kochanowski oddziaa na tych

poetów take w zakresie epitetów. Na pocztku wieku XIX
kult dla Kochanowskiego staje si bardzo silny, z tem wik-
szem wic prawdopodobiestwem moemy przypuci jego

wpyw na epitety pseudoklasyków. Jeeli skutek arty-

styczny u nich nie jest taki sam, jak u Kochanowskiego,

to wiemy ju czemu to przj^isa : epitety jako ozdoba

stylu s tylko jednym z caego szeregu licznych sposobów

techniki poetyckiej, i ogólne wraenie artystyczne dziea

jest rezultatem znacznej liczby rónych czynników.

Kochanowski naley w zasadzie do tej samej grupy

poetów co i pseudokl ,sycy, do kierunku klasycznego wo-

góle ; nic te dziwnego, e bd midzy nimi podobiestwa.

Mówilimy nieco wyej, e wpyw Kochanowskiego

^ St. Tarnowski, Co u nas o Kochanowskim pisano. (Studya

do historyi literatury polskiej : Wiek XIX. Rozprawy i sprawo-

zdania. Tom IV. W Krakowie 1898, str. 21 i nast.).

^ Tame.
^ Ks. L. Zalewski. Sztuka rymotwórcza Franciszka Ksawe-

rego Dmochowskiego. Warszawa 1910, str. 201.
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zna na wielu poetach póniejszych, piszcych nawet

w wieku XIX, jak Trembecki i wida go na Krasickim.

Zobaczymy wic, czy wpjrw ten odbi si i na epitetach, a

wic czy i t drog przez czytanie Krasickiego i Trembe-

ckiego pseudoklasycy znaleH wzory gotowe w najnowszej

dla siebie literaturze ?

Do scharakteryzowania epitetu Krasickiego wemiemy
kilka jego bajek \ pewne satyry i niektóre wyjtki z epopei

« Wojna Chocimska ».

Papuga i wiewiórka, na 12 wierszy 6 przymiotników

;

poowa z nich s epitety : moda, pikna, okazaa papuga.

Lis mody i stary, na 4 wiersze s tylko 3 przydawki.

W bajce Kulawy i lepy na 12 wierszy uyte s przy-

miotniki zamiast imion ; w roli przydawek lub epitetów

niema ani jednego.

Orze i jastrzb, wierszy 6, przymiotników 2, z nich

I epitet : pode polowanie.

Ojciec akomy, syn rozrzutny, w 4 wierszach s 3 przy-

miotniki, z nich I epitet : smutne dowiadczenie.

Szczur i kot, na 4 wiersze tylko i przymiotnik — epitet :

zbyteczne kadzida.

Puhacze, w 38 wierszach jest 17 przymiotników, std
II przydawek i 6 epitetów : puste stanowiska, wielka

troskliwo, may ptaszek, zwyke igrzyska, smutny
krzyk, mie dziatki.

Gobie, na 84 wiersze mamy 24 przymiotniki, z nich

15 przydawek i 9 epitetów : poufaa zayo, smutna
pora, zwrotny gob, dobra chwila, obfita strawa,

srogie utrapienie, wspaniaa myl, mie siedliska, nie-

spodziewane szczcie.

Czapla, ryby i rak, na 36 wierszy tylko 5 przymiot-

ników w roli przydawek.

Po zsumowaniu powyszych bajek otrzymamy na

200 wierszy 61 przymiotników, z których na przydawki

1 Dziea Ignacego Krasickiego, edycya nowa i zupehia, W War-

szawie 1804, tom II, str. 4-6, 47-48, 58-61, 69-70.
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wypada 40, a na epitety 21. Epitety s przewanie abstrak-

cyjne, 6 z nich tylko s konkretnymi : mody, pusty, wielki,

may, zwrotny, obfity. Widzimy tu znaczn rónic tak

w samyche poszczególnych bajkach, jak i w stosunku

liczb do bajek Niemcewicza i Morawskiego. Wród samych

bajek mamy wielk rozmaito ; czasem niema wcale przy-

miotników (Kulawy i lepy), czasem wszystkie przymiot-

niki s przydawkami (Lis mody i stary ; Czapla, ryby

i rak), czasem mamy po tyle epitetów co i przydawek

(Papuga i wiewiórka), raz nawet spotkalimy i epitet przy

braku zupenym przydawek (Szczur i kot), ale najczciej

spotykamy przewag liczebn przydawek nad epitetami

(Orze i jastrzb 2:1, Ojciec akomy, syn marnotrawny

2 : I, Puhacze 11 : 6, Gobie 15 : 9 i te bajki, gdzie obok

przydawek brak zupenie epitetów). Zatem spostrzegamy

tu w epitetach wiksz rozmaito, ni w bajkach pseudo-

klasycznych. Nadto, przy maej wogóle liczbie przymiot-

ników daje si odrazu zauway bardzo ma proporcy

epitetów do liczby wierszy (21 : 200), t. j. spotykamy

I epitet na 10 wierszy ; takiego stosunku nie mielimy

w bajkach pseudoklasyków. atwo da si to W3tumaczy
wybitnym talentem bajkopisarskim Krasickiego, któremu

przedewszystkiem i prawie wycznie chodzio o mora
pyncy z bajki i o nauk, a nie o krelenie obrazków

pod postaci bajki ; zwizo myli i jej wypowiedzenia

wyklucza uycie ozdób nie koniecznie potrzebnych do

osignicia tego celu. Przewaga abstrakcyjnych epitetów

nad konkretnymi (15 : 6) wypywa z tego celu poety,

przemawiania do sumienia, nie za krelenia obrazków

plastycznych dla wyobrani. Co za do samych wyrazów,

s one te same co w pseudoklasycznej caej poezyi.

Obok bajek wielce byy i dotd jeszcze s cenione

satyry Krasickiego. Jest on jednym z lepszych satyryków

polskich. Satyra jego jest ironiczna i gryzca ; tematy

autor bra z ycia sobie wspóczesnego, a na wystpki po-

baliwym nie by wcale. Ten wzgld wskazywaby mae
uycie epitetów ; lecz wiemy równie, e Krasicki lubowa
si w elegancyi, wypowiada swe myli w wierszach gad-
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kich i zaokrglonych, tonem swobodnym i potoczystym,

a std wypadaaby ilo epitetów o wiele wiksza ni w
bajkach. Zobaczmy to na przykadach ^.

Satyra Do króla. Wierszy 120, przymiotników tylko

33, z których 26 przydawek i 7 epitetów (drogi skarb,

zdradziecki spisek, wspaniaa mio, zabaamu-
ceni mdrkowie, mociwy król, bystry rozum, pozorne
ministry)

.

W satyrze « wiat zepsuty » na 80 wierszy spotykamy

48 przymiotników, z nich 31 przydawek i 17 epitetów

;

konkretnych 4 : czczy polor, lepy bd, jawny 2 razy

(winowajc, kradzie) ; abstrakcyjnych 13 : bezbona
tuszcza, bezczelna chytro, dobre ojcy, nieprawy
wzgld, poczciwy 2 razy (przodkowie, ustawy), rzetelna

satyra, wity 2 razy (prostota, tajemnice), szacowni
ojcowie, szkaradne wystpki, pody zysk, zelywe
korzyci.

Widzimy wic w obu tych satyrach na 200 wierszy

142 przymiotniki, rozkadajce si na 97 przydawek

i 45 epitetów, z których tylko 10 s konkretnymi. Nasze

przypuszczenie, e ironia i zgryliwo satyryka nie pozwoli

mu na ozdabianie stylu sprawdza si w zupenoci, i to

jeszcze tern bardziej, e prawie kady epitet, a przynaj-

mniej poowa umylnie s uyte, aby ironia bya zjadliwsz,

i w tych razach takie epitety maj pewn pozostao przy-

dawkow. Obie satyry w ogólnych zarysach s do siebie

podobne, w szczegóach jednak si róni : Do króla ma
mniej przymiotników (i prawie na 4 wiersze), a gównie

bardzo mao epitetów (i na 17 wierszy), w czem bardzo

si zblia do ogólnych wywodów o bajkach Krasickiego.

W satyrze wiat zepsuty ju widzimy wicej przymiotników

i wicej epitetów
;
jednak liczba ich nie jest znów wielka

(200 : 45), mniejsza znacznie, ni na ogó spotykalimy

u pseudoklasyków. Jak w bajkach tak i w satyrach wi-

dzimy ma ilo epitetów konkretnych ; same przymiotniki

1 Dziea, cyt. wyej, tom II, str. 107-115
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nie wnosz nic nowego do sownika epitetów pseudokla-

sycznych. O ich sile uczuciowej moemy powiedzie, e
epitety satyr wszystkie s uczuciowymi z powodu ogólnego

nastroju utworów, zabarwionych gbok uczuciowoci,

Nawet bajki s o wiele uczuciowsze od pseudoklasycznych.

Wreszcie wemiemy pie II Wojny Chocimskiej, za-

wierajc 25 oktaw czyli 200 wierszy ^. Zobaczymy, czy

i w epopei Krasicki bdzie sobie wierny co do uycia epitetu

w tych rozmiarach, jakiemy widzieli w bajkach i satyrach ?

W tej pieni mamy 141 przymiotników, z czego przy-

dawek 52, epitetów za a 89. Otó widzimy tu zasadnicz

rónic : epitetów prawie dwa razy tyle co przydawek.

W stosunku do bajek i satyr Krasicki na jednakow ilo
wierszy w epopei podwaja liczb przymiotników, które

znów z kolei przewanie odgrywaj zdobnicz rol epitetów.

O ile w bajkach i satyrach Krasicki jest prosty, o tyle znów

w epopei styl jego staje si jaki napuszony ; sztuczno
przeglda tu z kadego niemal epitetu i z ich doboru

;

waniejsze dla treci lub w porównaniach rzeczowniki pra-

wie stale maj epitety : styl ten nie robi wraenia lekkoci,

jak zwykle u niego, tu jest powany. Co do samych wy-

razów to nie znajdujemy nic nowego, powtarzaj si znane

epitety pseudoklasyczne : szacowny (2), miy, straszny (3),

grony (2), rzewny, trwony (2), wieczny, wity (6), srogi,

smutny (2), wolny (2), dzielny (3), wierny (2), wielki (3),

waleczny (2), hardy, rycerski, zwyciski, zoty, prawy (2)

i t. d. Niema tu prawie epitetów nowych i wyrazistych,

bardziej artystycznych ni w pseudoklasycyzmie, moe
z wyjtkiem epitetów : siwy, rzadki, gruby, nieysty,

huczny, bujny. Krasicki nie czu si na siach do napisania

epopei, zmuszony by niejako do tego oczekiwaniem polskiej

epopei wobec prób nieudanych i gosem opinii publicznej,

a ten przymus moralny daje si zauway i na epitetach,

tak rónych od epitetów bajek i satyr, a tak zbliajcych

si ju ku pseudoklasycyzmowi.

1 Tame, tom I, str. 172-180.
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Obok Krasickiego dla porównania z pseudoklasykami

a gównie z Woroniczem przypatrzmy si epitetom Na-

ruszewicza. Wystarczy pewna ilo wierszy z sielanek

i z satyr, jako najwaniejszych jego utworów ^.

Sielanka VI. Wiosna. Bierzemy z tej sielanki 54 wiersze.

Mamy tu 53 przymiotniki, z których 10 nale do

przydawek, a 43 do epitetów, rozkadajcych si na 31

konkretnych i 12 abstrakcyjnych. Przedewszystkiem

widzimy tu wielk liczb przymiotników, bo spotykamy je

w kadym wierszu. Pod tym wzgldem do Naruszewicza

podobny jest Woronicz (Sybilla I — 410 w. 477 p. ; Sy-

billa IV — 554 w. 473 p. Hymn 198 w. 147 p.) i czasem

Wyk (oda 80 w. 72 p. Okolice Krakowa, cz opisowa,

106 w. III p.) Spotkana tu bardzo maa ilo przydawek

w stosunku do epitetów (10 : 43) nie da si porówna do

adnego autora pseudoklasycznego w caoci, ani do ad-
nego utworu poszczególnego z wyej rozpatrywanych. Co

si tyczy samyche epitetów, to widzimy tu znów wielk
przewag konkretnych nad abstrakcyjnymi (31 : 12) ; ta-

kiego stosunku te nie spotykalimy poprzednio. Zblia

si nieco, ale zawsze z daleka, i tutaj Woronicz, u którego

na ogó przewaa charakter konkretny w epitetach, lecz

ta nadwyka jest stosunkowo nieznaczn, gdy tu zajmuje

niemal ^/g caoci (u Woronicza 226 : 202). Nie mona bra
pod uwag drobnego wiersza Kropiskiego « Halina », gdzie,

rzeczywicie, spotykamy tene stosunek w charakterze

epitetów (6:2), pozatem nigdziemy nie widzieli u pseu-

doklasyków tyle plastyki. Jeeli przypatrzymy si samym
wyrazom, to odrazu zobaczymy, e Woronicz do czasem

bardzo jest podobny. Oryginaln waciwoci stylu Wo-
ronicza s jego epitety zoone ; to samo zjawisko spoty-

kamy ju i u Naruszewicza, na 54 wiersze « Wiosny » mamy
a 6 epitetów zoonych — zotowzory paszcz, srebrno-

lita zorza, sercotyczne prty, zotoskrzyde roje,

^ Wybór pisarzów polskich. Poezya. Adama Naruszewicza

wiersze róne, tom II, w Warszawie 1805, str. 28-30 i nastpne.
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goowse moojce, koziostopy ufiec (u Woronicza naprz.

rónowzory, zotolity, koziostopy). Wród innych kon-

kretnych widzimy tu epitety niektóre bardzo szczHwe :

modre chmurki, ciepe gniazdeczka, zielony 2 razy

(dziedzina, gmachy), rubinowe usta, drobne pszczóki,

gadka nimfa, mleczne jagody, róany wstyd, lekkie

szemranie, ruchliwe gazki. Takiej rozmaitoci i tylu

epitetów zupenie nowych (rubinowy, mleczny, ruchliwy)

na 54 wiersze nie spotkalibymy nigdy u adnego pseudo-

klasyka.

Sielanka VIII. Folwark. Do Ksicia Adama Czar-

toryskiego, Generaa Ziem Podolskich. Wierszy 38, przy-

miotników 42, z nich 14 przydawek i 28 epitetów, konkret-

nych 20, abstrakcyjnych 8. Widzimy tu przymiotników

stosunkowo jeszcze wicej, ni poprzednio, natomiast ich

rozkad zrobiony jest na korzy przydawek. Tutaj jeszcze

bardziej do Naruszewicza zbliony jest Woronicz. W Fol-

warku równie spotykamy kilka epitetów zoonych :

skrzydolotny sen, miedziogromny brzk, lekko-

skrzyde sny, srebrnouskie ryby, zotolite wdziki.

Epitety konkretne s przewanie plastyczne i z maymi
wyjtkami nale do szczliwie uytych : wilgotny, drobny

(2), sodki (2), gadki, may ; maluki, lizki, bujny, krzy-

kliwy, ciekcy — 5 ostatnich nie spotkalimy u pseudokla-

syków ni razu.

Sielanka IX. Oczekiwanie na towarzyszów. Wierszy 48,

przymiotników 44, z tej liczby 10 przydawek i 34 epitety,

z których 22 konkretnych, 12 abstrakcyjnych. O tej

sielance moemy powtórzy uwagi zastosowane do dwuch
poprzednich. I tutaj marny równie epitety zoone,
mianowicie : jasnozoty okrg, srebrnolity grunt, czar-

noskrzyda noc, dwuroga gowa, rónowzory motyl,

mio dorodne kwiaty, gstopitre kdziory, razem 7.

Do wyrazistszych i lepszych epitetów konkretnych monaby
zaliczy : chodny, ciekcy, róany, promienisty, blady,

skrzydlaty, krasny, biay, mitki, krzywy, szkaratny. Nie

spotykalimy u pseudoklasyków epitetów : chodny, cie-

kcy, promienisty (u Morawskiego by raz promienny).
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Jeeli zsumujemy powysze cyfry sielanek Narusze-

wicza, to otrzymamy na 140 wierszy 139 przymiotników,

z których na przydawki wypada tylko 34, a reszta (105)

s to epitety ; z nich 73 konkretne i 32 abstrakcyjne. Mamy
tu a 18 epitetów zoonych i 10 nie spotykanych u pseudo-

klasyków (rubinowy, mleczny, ruchliwy, ciekcy, krzy-

kliwy, bujny, lizki, chodny
;
promienisty, maluki ; dwa

ostatnie nowe co do formy, wyraz sam ju si spotyka
w innej nieco odmianie). Do Naruszewicza z pseudokla-

syków najpodobniejszy jest Woronicz co do iloci przy-

miotników, obfitszej ni u innych, wikszej liczby epitetów

od przydawek, przewagi konkretnych nad abstrakcyjnymi

i wreszcie co do lubowania si w epitetach zoonych. To
pobiene rozpatrzenie epitetów Naruszewicza rzuca pewne
wiato na epitety Woronicza i na jego stosunek do swego

poprzednika ^.

Znane i powszechnie cenione byy satyry Narusze-

wicza: Zobaczmy zatem i tutaj na paru wyjtkach ^, jak

si przedstawia nasz materya epitetowy i jakie bd sto-

sunki epitetu w satyrach do epitetu z sielanek i znów ich

stosupiek do pseud©klasycznych.

Satyra II. Szlachetno. Do Xcia Adama Czartory-

skiego G. Z. P. Wierszy 174, przymiotników 144, rozka-

dajcych si po poowie (72) na przydawki i epitety

;

epitetów konkretnych mamy 33, abstrakcyjnych 39. Otó
widzimy, e charakter epitetów jest tu ju inny, ni w sie-

lankach : przewaaj abstrakcyjne, i brak w nich rozmai-

toci i barwnoci epitetów sielankowych. Spotykamy si
tu czsto z epitetami pseudoklasycznymi i z ich czstem

^ Ciekaw i po5rteczn byoby rzecz dla obydwu poetów
blisze i szczegóowsze zbadanie i innych waciwoci stylowych,

w rzeczownikach, w czasownikach, co do uycia i jakiego miano-

wicie przenoni i porównania. Wyraz naprz., « Chichotki » spot-

kalimy tylko dwa razy : w pieni I Sybilli Woronicza — « nadobne
Chichotki » i u Naruszewicza w sielance «. Wiosna » — « wdziczne
Chichotki ».

^ Adama Naruszewicza, Wiersze róne, tom II. w Warszawie

1805, str. 99-105, 113-116.
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powtarzaniem si. Zwaszcza zauway to si da midzy
epitetami abstrakcyjnymi : zacny (6), przezacny, dzielny

(3), dziki, ubogi, gupi, szlaclietny, marny (te po 2 razy),

nikczemny, drogi, miy i t. p. typowe epitety pseudokla-

syczne. Pomidzy epitetami konkretnymi jest nieco wiksza
rozmaito, ale i tu spotykamy wielu dobrych znajomyci :

surowy, zoty (2), krwawy, zbrojny, pusty, liczny, czysty

(2), wysoki, wielki i t. p. A jednak midzy konkretnymi

znajdziemy czasem nowe i moe bardziej artystyczne :

spleniay, abdzi, nieciosany, skopcony, niziuciny i

I epitet zoony : googone myszy. Pomimo e niema

tu takiej rozmaitoci, jak w sielankach, to jednak i tutaj

s rónice znaczne ze stylem pseudoklasyków : bd cobd
mamy tu i epitety nowe i artystyczne cho w niewielkiej

liczbie stosunkowo dc caoci i do typowych epitetów

pseudoklasycznych

.

Satyra IV. Wiek zepsuty. O tempora ! o mores ! W tej

satyrze jest 86 wierszy, 38 przymiotników : 26 przydawek

i 12 epitetów, a z nich 2 konkretne (pywajcy las,

czysta cnota) i 10 abstrakcyjnych, zwykle spotykanych

u pseudoklasyków. Tutaj otrzymalimy inny znów sto-

sunek od poprzedniego : przymiotników uyto mniej,

ni w poprzednich utworach, a mniej wicej jak

u Komiana, z wyjtkiem ód Napoleoskich, prawie jak

u Osiskiego, jak w dumie i w Gliskim Wyka, w Lud-

gardzie Kropiskiego, w niektórych utworach Niemce-

wicza i Morawskiego i w komedyi Dmuszewskiego, sowem,
prawie najczstszy stosunek przymiotników do iloci

wierszy. Stosunek epitetów konkretnych do abstrak-

cyjnych zblia si równie do typu pseudoklasycznego,

z wyjtkiem tylko Woronicza i niektórych poszczególnych

utworów. W obu satyrach na 260 wierszy mamy 182

przymiotniki, 98 przydawek, 84 epitety, z nich 35 kon-

kretnych i 49 abstrakcyjnych.

Na Naruszewiczu moemy skonstatowa, jak u tego
autora zmienia si styl, a wzgldnie epitety, zalenie od

treci : im wicej autorowi chodzi o nauczanie lub o

wymianie wad, o cele yciowe, tem mniej mamy epitetów,
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w wikszoci s one abstrakcyjne, tern wicej przydawek

;

gdy za autorowi chodzi bardziej o efekt artystyczny,

o pikno, tern liczniejsze nagromadza epitety zdobnicze

na niekorzy przydawek mylowych. Charakter za epi-

tetów jak równie ich rozmaito i nowo zale od zdol-

noci i poczucia artystycznego samego poety. Przy Na-

ruszewiczu stwierdzilimy podobiestwo do Woronicza :

Naruszewicz wpyn na pod wzgldem rónorodnoci
epitetów, a zwaszcza ich charakteru zoonego ; widzie-

limy nawet objaw naladowania posunitego a do uycia
tych samych, chocia rzadko w mowie spotykanych, przy-

miotników zoonych.
Wreszcie wemiemy jeszcze dla zestawienia z pseudo-

klasykami pewn ilo wierszy z Zofijówki i kilka bajek

Trembeckiego. Zofijówka napisana zostaa w roku 1809.

Przypatrzmy si epitetom w pierwszych 200 wierszach ^
;

mamy tu 148 przymiotników, z których wypada 86 na

przydawki i 62 na epitety ; epitetów konkretnych jest 33,

abstrakcyjnych 29. Widzimy wic, e Trembecki, o ileby

go pseudoklasycy naladowali, dawa im przykad wielkiej

stosunkowo iloci przymiotników. Jednake opisowa poezya

pseudoklasyczna pod tym wzgldem posza jeszcze dalej

(na 814 wierszy — 784 przym.). Stosunek liczbowy przy-

dawek i epitetów mamy taki sam u pseudoklasyków, jak

w Zofijówce (tu 86 przyd., 62 epit., tam 450 przyd. ni

334 epit.). Wród epitetów rozbieranego wyjtku Zofijówki

mamy prawie zupenie taki sam stosunek konkretnych

do abstrakcyjnych, jaki zachowaa opisowa poezya pseu-

doklasyczna (171 konkr. na 163 abstr.). Tylko ta ostatnia

nie wyrównuje Trembeckiemu rozmaitoci wyrazów i

wiksz plastyk epitetów konkretnych, w tem wysz
jest Zofijówka od póniejszej pseudoklasycznej poezyi opi-

sowej ; u Trembeckiego spotykamy naprz. takie epitety,

nieznane pseudoklasykom : rce mnóstwo, karmice

^ Dziea poetyczne Stanisawa Trembeclciego, tom I. Nowe
zupene \vydanie. w Wrocawiu 1828, str. 3-1 1.
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pola, gromadny obywatel, chropawe gazy, pocho-

d is te zielenie, tgi Gradyw. Ze spotykanych ju epitetów

pseudoklasycznych konkretnych aden si tu nie powtarza,

kady uyty szczliwie i uyty tylko raz. Epitety abstrak-

cyjne s te same, których uywaj pseudoklasycy, lecz

i tu niema powtarza tego wyrazu, tak czstych u pseu-

doklasyków (wyjtek stanowi wity 2 razy — rzetelno,

pola). Do lepszych epitetów abstrakcyjnych mona tu

zaliczy : niemiy ssiad, niegocinne morze, niewinna
krew, chtne myli, uparta panna, utrudzony ko,
smutne nieposuszestwo, uprzejma szczliwo, po-

spne cisy, pojtny wychowaniec, pieszczone ramiona,

strzelista 1 proba i t. d.

Wemiemy jeszcze dla zestawienia pseudoklasyków

z poprzedzajcym ich Trembeckim kilka bajek ^, jako

bardziej znanych i cenionych obok Zofijówki.

Lis kusy. Wierszy 30, przydawek 7, epitetów 4 : stary

lis, wielki 2 razy (zjadacz, apikura), sromotna wada —
tylko ostatni abstrakcyjny.

Myszka, kot i kogut. Wierszy 47, przydawek 9,

epitetów 12 ; konkretnych 6 : moda myszka, zielona

równina, niespokojny burda, óty but, lnice
pióra, nagy oskot ; druga poowa — abstrakcyjne :

przystojne milczenie, obrzydy krzykaa, skromne
wejrzenie, przyjacielska usuga, luba córka, zdrowa
maksyma.

rebiec i wilk. Wierszy 40, przydawek 7, epitetów 5 :

ciepawy Zefir, wielki post, wiea trawa, spasy
praat, sprony wrzód — tylko ostatni abstrakcyjny.

^ Wyraz pochodzenia jeszcze dzi widocznie konkretnego, jak

wszystkie inne, z t tylko rónic, e pochodzenie to jeszcze si nie

zataro ze zmian w formie sowa. By czas, kiedy strzelisty w uy-
waniu duchowem brao si i odczuwao, jako przenoni, dzi i to

ju zniko i wyraenia takie, jak : akty strzeliste, proba strzelista,

modlitwa strzelista, nie naprowadzaj ju nas na przenoni, po-

niewa stay si one w uyciu codziennem mow zupenie oderwan.
^ Tame, str. 90-95, 107-110.
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Opuchy. Wierszy 83, przydawek 30, epitetów 9 ; kon-

kretne 4 : stare lata, otyy mospan, dbowe sado, cie-

mny Ereb ; abstrakcyjnych 5 : pyszni bogowie, zdra-

dziecka fortuna, okrutne naigrawanie, spracowane
boki, dziecica mowa.

Razem w bajkach mamy na 200 wierszy 83 przymiot-

niki, z tych za 53 przydawki i 30 epitetów, midzy którymi

17 konkretnych i 13 abstrakcyjnycli. Widzimy std, e
w bajkach pseudoklasyków jest wicej przymiotników

(na 800 wierszy 409 przym.), jednake stosunek liczbowy

przydawek do epitetów prawie zupenie taki sam ; ale

i tu zachodzi rónica w charakterze samyche epitetów,

midzy którymi mniej stosunkowo jest abstrakcyjnycli

(tam 85 konkretnych na 79 abstr., u Trembeckiego, gdyby

w dalszym cigu bya taka proporcya, mielibymy na 85

konkr. tylko 65 abstr.).

Otó z pobienego tylko zestawienia Trembeckiego

z pseudoklasykami wniosek wypada na niekorzy tych

ostatnich, albowiem obniyli oni warto artystyczn

jednej z cech stylowych. To samo wypada przy porównaniu

z Krasickim i Naruszewiczem.

Zobaczymy teraz, jak bdzie rzecz wygldaa w epoce

poklasycznej, w romantyzmie. A najpierw przypatrzymy

si epitetom w Wiesawie Brodziskiego, tego poety, któ-

rego si uwaa za przejcie od klasycyzmu do romantyzmu.

Otó w Wiesawie ^ na 688 wierszy jest przydawek 231,

epitetów 117. Do epitetów konkretnych nale 57 : ru-

miany 2 razy (wstyd, wdziki), ciemna noc, kwiecista

szata, kwitnce sady, siwa gowa, zielony 2 razy (ruta,

trawka), czysty 2 razy (awka, pszenica), biae odzienie,

czarny 2 razy (rola, role), malowany dwór, pusty

umiech, szeroki wiat 2 razy, dugi 3 razy (pomilczenie.

1 Pisma Kazimirza Brodziskiego. Wydanie zupene popra-

wione i dopenione z nieogoszonyci rkopismów staraniem J. I.

Kraszewskiego. Tom I, Poezye Oryginalne i Naladowania. Pozna
1872, str. 23-41.
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cienie, ogród), may 3 razy (gociniec, dziecko, Bronika),

due oczy, wielki 3 razy (rozum, una, zadumienie),

wyniosa gowa, nizkie strzeciy, weniste owce, jed-

wabne szaty, przydrone lipy, niebieskie sklepienie,

zarose stawiska, zaczepne krzewy, krty dym, bla-

szane szczyty, otworzone usta, zawe oko, niszczcy
bój, mody 2 razy (Halina, sia), porywcza modo,
sdziwy Jan 2 razy, samotne zy, stary koció, w-
drowni górale, widzcy Bóg, rzewa wo, bijce ono,

szumny las, milczcy 2 razy (Wiesaw, Jan), parska-

jce konie, wonny 2 razy (wieczór, deszczyk). Epitetów

abstrakcyjnych jest 60 : smutna Bronisawa, wesoy
2 razy (tany, plsy), litociwy Bóg 2 razy, mocny Bóg,

pobone ufanie, wdziczna rola, dobry 4 razy (Bóg,

wie, rodziny, ona), stateczna ona, wymylny taniec,

przecudny strój, uroczy 3 razy (umiech, wdzik 2 razy),

powana postawa, luby ptaszek, miy 6 razy (gos, po-

goda, gospodyni, matka, Wiesaw, towarzysze), niewolny
3 razy (myli, zamcie, serce), pikna Halina 2 razy,

wstydliwa Halina, tskny Wiesaw, utskniona dusza,

ciekawy 2 razy (ssiad, ssiedzi), skromna wieczerza,

mdra rada, szczera rada, trudna wojna, harda dusza,

niewinne zy, okazay Wiesaw, opatrzna kraina,

gospodarna pszczoa, schludne stajenki, zbyteczny
kwiat, niepewna przyszo, okropny dym, niecier-

pliwe sowa, wygodny gociniec, pogodny 2 razy (zorza,

wieczór), dziwne marzenia, swawolne pachoki, bogie
wspomnienie, szczliwa matka, niezwaana za, mo-
dziecza sia, cesarskie wojaki ^. I liczby powysze
i poszczególne wyrazy, ich znaczenie estetyczne s tego

rodzaju, e stylowo (co do epitetów) Wiesaw nie wnosi

bezwarunkowo nic nowego, jest poprostu dalszym cigem
poezyi pseudoklasycznej, czem jest zreszt przez sposób

ujcia, przedstawienia i traktowania tematu czciowo
romantycznego (ludowego).

^ Oba epitety abstrakcyjne, poniewa w tern pojciu nie maj
cech konkretnoci, ale oznaczaj przynaleno.
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•Mickiewicz jest oczywicie romantykiem. Wiadomo

jednake, jak ten romantyk rozwija si z klasyka, jak

w dziejach jego twórczoci mamy do czynienia najpierw

z klasycznym stylem i charakterem, jak wkrótce potem
zjawiaj si myli i pogldy romantyczne i ubieraj si
jeszcze zrazu w form raczej klasyczn (Oda do modoci),

jak nastpnie poeta dy do wytworzenia sobie take i no-

wego romantycznego stylu (ballady), by w kocu w Dzia-

dach doj do poematu romantycznego w treci, w myli
i w formie. Otó ciekaw bdzie rzecz obaczy, przez

jak ewolucy w tej ogólnej ewolucyi stylowej przechodzi

bd take jego epitety ?

Z utworów czysto klasycznych wemy wiersze « Ju
si z pogodnych niebios oma zdara smutna )), « Zima
miejska » i « Do Joachima Lelewela » ^.

« Ju si z pogodnych niebios oma zdara smutna ».

W 102 wierszach przydawek 68, epitetów 24. Epitetów kon-

kretnych 12 : zota wena, czarna niech, przestronne
oceany, wielkie sprawy, podniebne opoki, tajne bero,

krucha ód, zomne drzewo, wykrtne manowce, lepa
chciwo, ostry wzrok, sone piany ; abstrakcyjnych

te 12 : pogodne niebiosa, smutna oma, chytry 2 razy

(fala, obuda), miae zadania, wietny przykad, marny
2 razy (pycha, praca), zaszczytna palma, wieczna haba,
poyteczne zamysy, dziki naród.

« Zima miejska ». Wierszy 76, przydawek 39, epite-

tów 34; konkretnych 18 : niena ki, zoty kdzior,

czarna noc, ciemne zasony, szklane wiato, stalna

stopa, zbrojne krgi, atasowy^ cie, skwarne lato,

stwardniae role, yse wiszary, nagie gazie, lepe
szczcie, lizki powóz, lekki 2 razy (oszczep, nankiny)

;

^ Dziea Adama Mickiewicza wydanie Towarzystwa Litera-

ckiego imienia Adama Mickiewicza. Tom I. We Lwowie 1896, str. ^y
39, 161-168.

2 cile biorc wyraz ten naley do rzeczownika firanki : « pi
atlasowym pod cieniem firanek », tylko poeta mody cicia pisa

stylem nadzwyczajnie klasycznym i uywa wszelkich przenoni.
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abstrakcyjnych i6 : swobodne powietrze, niepewny
ywio, dziki grunt, smutna minuta, gocinne podwoje,

pieszczone grona, czarowne charytki, wesoa roz-

mowa, wschodni balsam, wybrany orszak, biesiadny

stó, dowcipne czue sowa, dobroczynna zima, stam-
bulskie^ gorycze (tyto), chiskie ^ zioa (herbata),

« Do Joachima Lelewela )>. Wierszy 226, przydawek 147,

epitetów 46 ; konkretnych 22 : siwe Matuzele, czysta

tre, szczerozoty kruszec, ordzewiae bronie, ogniste

dzieci, krwawa gwiazda, elazne pokrycia, mtna przy-

szo, podziemna rozpadlina, nieskoczona róno,
kótliwa zgraja, zapade ciemnoty, wilcze plemi,

orla ochota, bystrzejsze Franki, wielki 2 razy (wadza,

ciao), nagi promie, drobny Greczyn, nieyjce zwoki,

lizka droga, poziomy pazik ; abstrakcyjnych 24 : ko-

ronny Lelewel, pobratymcze tumy, uczony 2 razy

(sale, loty), czarodziejskie sposoby, pomylne zda-

rzenia, tgi oddech, dzielne geniusze, niebieski wiat,

wity urzd, samowadny bicz, niewolnicza zgraja,

zgubny rozgrom, próniacka otyo, duchowni He-

breowie, cieleni Grecy, saba budowa, rycerskie sowo,

pikne wzgldy, wieczne zatargi, boskie natchnienie,

trudne ogromy, agodny blask, wdziczni modziece.

W tych trzech utworach razem na 404 wiersze jest

104 epitety, czyli stosunek naogó taki sam, jak w caej

poezyi pseudoklasycznej ; na 52 konkretne tyle jest ab-

strakcyjnych, czyli tych ostatnich stosunkowo mniej, ani-

eli u innych autorów ; uderza wielka liczba przydawek,

bo a 254 — to znaczy, e Mickiewicz w epoce swojego

klasycznego stylu przymiotnikami posuguje si bardzo

chtnie. Co do samych wyrazów, to czciowo Mickiewicz

uywa takich samych, jak jego poprzednicy, ale wida
te skonno do nowych ; z jego epitetów nie spotkalimy

dotd nastpujcych : przestronny ocean, podniebna opoka,

krucha ód, zomne drzewo (u poprzedników — niezomny).

1 Równoczenie przydawka, jak bywa czsto u Mickiewicza.
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wykrtne manowce, zaszczytna palma, poyteczne za-

mysy, szklane wiato, atasowy cie, stwardniae role,

yse wiszary, nagie gazie, nagi promie, lizki powóz,

lizka droga, wsctiodni balsam, wybrany orszak, biesiadny

stó, stambulskie gorycze, cliiskie zioa, ordzewiae bronie

(rónica od pseudoklasycznego zardzewiay w formie —
por. wyej), wilcze plemi, orla ociota, nieyjce zwoki,

koronny Lelewel, pobratymcze tumy, tgi oddech, sa-

mowadny bicz, próniacka otyo, ducliowni Hebreowie,

cieleni Grecy. Jeeli nawet uwzgldnimy t okoliczno,

e przecie w poprzednich naszych wywodach bralimy

tylko pewne wyjtki z autorów, e wic gdzieindziej mo-

gyby si te wyrazy znale, to i tak uderzajc jest oko-

liczno, e w 404 wierszach Mickiewicza znalelimy 31

epitetów, których nie spotkalimy w 12711 wierszach pseu-

doklasycznych . wiadczy to bardzo wyranie i stanowczo

za tem, e uywajc stylu klasycznego w konstrukcyi

zdania, w uyciu przenoni i porówna, w ilociowem

uyciu epitetu, Mickiewicz ju w tych najwczeniejszych

wierszach dy do pewnej odrbnoci, ju wyciska na

utworach pitno swej indywidualnoci.

W Odzie do modoci, która, jak ju wiemy, stylowo

tkwi w klasycyzmie, a mylowo wstpuje na drog roman-

tyczn, epitety uyte s niezwykle szczliwie dziki swej

wyrazistoci i doskonaemu poczeniu z rzeczownikiem.

Na 75 wierszy jest przydawek 17, epitetów 18 (zna, e
to oda) ; konkretnych 13 : zoty 2 razy (malowida, ni),

opleniaa kora, trupie wody, martwy wiat, poradlone

czoo, tpe oczy, modzi przyjaciele 3 razy, polege ciao,

orla potga, gucha noc — abstrakcyjnych tylko 5 : nie-

czue lody, rajska dziedzina, wieczny 2 razy (mga,

spójnie), niebieskie wesele. Z tych 18 epitetów 10 znamy

z dawniejszej poezyi, 8 jest zupenie nowych.

Wreszcie ballady : wite, witezianka, To lubi. Pani

Twardowska ^.

^ Dziea, cyt. wyej, tom I, str. 52 i nast,.
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wite. Wierszy '192, przydawek 48, epitetów 33 ;

konkretne 19 : ciemny 2 razy (bór, noc), jasne ona, zote
pióra, biaawe kwiecie, biae motylki, szklany 2 razy

(równina, stopy), s talony szyszak, wielki 2 razy (obwód,

trwoga), drobne dzieci, nieprzebrnione czelucie, pusta
ciekawo, yzne okolice, szczupe wojsko, gsty 2 razy

(puszcza, dym), cichy pacierz ; epitety abstrakcyjne 14 :

aosne mody, cudna topiel, gwatowna mier,
pikny 2 razy (miasto, kwiecie), ponury 2 razy (ostp,

noc), potne wojsko, straszny 2 razy (wrzask, gosy),

ndzne matki, pode kajdany, bezbone mordy,

niewinna cnota.

witezianka. Wierszy 152, przydawek 21, epitetów 65 ;

konkretnych 47 : sina woda, ciemna noc, jasna gb,
srebrzyste soce, srebrny 4 razy (topiel, kropelki, tonie,

jezioro), niena do, blada róa, modra fala, róowe
usta ; mody chopiec 2 razy, nocny ognik, gsty 3 razy

(leszczyna, las 2 razy), stary ojciec, zwida gazka,
dziewicza pikno, wodny 2 razy (lilijki, zatopy), a-
bdzie piersi, wielki krg, podwodna otcha, mokry
jaskier, suche wybrzea, zmienne zapdy, bdny 4 razy

(krok, oczy po 2 razy), znikome cienie, krcony nurt,

surowa ziemia, rcze wybiegi, chybka jaskóka, lotne

stopy, skoczne krgi, grzzka ziemia, lekki 4 razy (po-

wiew, mga, stroje, pd), mikka biel, udzcy blask;

epitetów abstrakcyjnych 18 : pikny 4 razy (chopiec

2 razy, dziewczyna, lica), luba dziewczyna, dziki 3 razy

(brzegi, droga, wietrznica), pocha sarna, hardy mokos,

wity 2 razy (blask, przysiga), czuy wyraz, za
dusza 2 razy, niebieska posta, boskie widziada,

wstydliwa kochanka.

To lubi. Wierszy 140, przydawek 49, epitetów 22
;

konkretnych 15 : blady pomyk, bladawy oboczek, zie-

lony grób, ognisty 2 razy (potpieniec, gbinie), ciemne
chmury, cieniuchna para, gsty zarostek, stary 2 razy

(cerkiew, Andrzej), zgniy zrb, pusta zrbnica, liczny

tum, sodki wyraz, gorzkie zy ; abstrakcyjnych 7 :

pikna dolina, dzika rado, zaklta dusza, straszna
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martwica, htraszliwa posta, poczciwy czowiek, marna
duma.

Pani Twardowska. W 124 wierszach niema ani jednego

prawdziwego epitetu, jest tylko 26 przydawek ; objaw ten

prawdopodobnie da si tumaczy najpierw krótkoci
wierszy i czc si z tem pewn treciwoci caego

utworu, nastpnie humorystycznem i artobliwem trakto-

waniem tematu, co pociga znowu za sob wielk ywo
przedstawienia i styl prosty i naturalny, cho równoczenie

plastyczny i wyrazisty.

W powyszych czterech balladach Mickiewicza mamy
tedy na 608 wierszy 120 epitetów i 144 przydawek ; to znaczy,

w caoci liczba przymiotników jest ju znacznie mniejsz,

anieli w wierszach czysto klasycznych. Co do samych

epitetów, to po odtrceniu « Pani Twardowskiej » stosunek

ich do liczby wierszy bdzie jednak identyczny z tamtymi,

zmieni si dopiero po wliczeniu i tej ballady
;
gdy jednak

« Pani Twardowska » jest w stylu swoim mao rom.antyczn,

przeto dla scharakteryzowania epitetów w utworach ro-

mantycznych suy .nam mog tylko tamte trzy ballady,

a wtedy okazuje si, e w iloci epitetów u Mickiewicza

nie nastpuje rónica ; ta charakterystyczna cecha techniki

klasycznej pozostaje nadal (por. wielk liczb epitetów

w witeziance, 65 na 152 wiersze). We wzajemnym sto-

sunku konkretnych i abstrakcyjnych wida jednak zmian,

konkretne stanowczo przewaaj (82 na 39), cecha oso-

bista stylu Mickiewicza. Nowe epitety, dotd przez nas

u klasyków nie zauwaone, s w tych balladach nastpu-

jce : biaawe kwiecie, stalony szyszak, nieprzebrnione

czelucie, cudna topie (wite) ; sina woda, zwida gazka,
podwodna otcha, mokry jaskier, suche wybrzea, kle-

cony nurt, chybka jaskóka, grzzka ziemia, za ^ dusza

2 razy (witezianka) ; bladawy oboczek, cieniuchna para,

zaklta martwica (To lubi). Widzimy tedy, e na 120 epi-

^ Oczywicie nie wyraz jest nowy, ale jego uycie jako epitetu

(ta uwaga moe siQ stosowa i do caego szeregu innycli wyrazów).
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tetów — 17 jest nowych ^, liczba mniejsza, anieli w Mi-

ckiewicza wierszach klasycznych. Sprawa ta domagaaby
si jeszcze osobnego zbadania, bo na formowanie si stylu

Mickiewicza moe ona rzuci interesujce wiato ; w ni-

niejszej pracy nie moemy si nad fem zastanawia, umie-

cilimy tylko te dane dla zestawienia z klasykami.

Tyle o epitetach w najwczeniejszych utworach Mi-

ckiewicza. Dla ciekawoci podamy jeszcze epitety z pierwszej

ksigi Pana Tadeusza ^, z dziea, które jest na wyynach
twórczoci poety jakby syntez jego romantyzmu i kla-

sycyzmu. Na 985 wierszy jest przydawek 468, epitetów

157. Prawie wszystkie epitety ^ nale do konkretnych,

mianowicie 132 : jasny 2 razy (Czstochowa, wstgi),

jaskrawe stokrotki, biay 7 razy (sukienka, ubranie,

piasek, strczki, ptak, skro, upan), pobielane ciany,

posrebrzany jedwab, srebrne klamry, wyóky mokos,

pozocisty wachlarz, zoty 3 razy (tabakiera, runo, ory),

zielony 2 razy (ki, miedza), bkitny Niemen, gra-

natowy kontusz, bursztynowy wierzop, ciemna ziele,

czarnoziemne any, czarny jedwab, fijokowe krzaki,

rumiana barwa, róowe wstgi, purpurowe kwiaty,

krwawe sztandary, czerwone soce, promienisty
krg, mglisty poranek ; zamkowy gród, lene pagórki,

panieski rumieniec, brzozowy gaj, dwukonna bryka,

dwukolna dryndulka, ogrodowe grzdki, drewniany
2 razy (szafa, potek), blaszane naczynie, wysmuka
posta, abdzia szyja, ranna jutrzenka, tkacki pu-

derman, popltane sowa, rolnicze prace, tyrolskie

cielice, mosine dzwonki, skoszona ka, liczne ukazy,

wypuke sklepienie, litewski choodziec, zapustna swa-

wola, wenecki djabe, niemiecka kareta, rzsisty

^ Naturalnie, z wyraonem ju powyej zastrzeeniem.
2 Dziea (wydanie Towarzystwa Literackiego), tom V, 19 10,

str. 67-96.
^ W Panu Tadeuszu wystpuje silnie ten objaw, e jeden przy-

miotnik bardzo czsto spenia równoczenie obydwie funkcye, przy-

dawkow i epitetow, co ze stanowiska artystycznego jest najlepsze.
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deszcz, brabanckie koronki, kusy chart, ksztatna
posta, roratne wiece, wieczorny pacierz, podniebne
Alpy, stary 8 razy (zegar, mazurek, stryj, suknie, onierz,

Rejtan, Niesioowski, koci), mody 3 razy (panek, dziew-

czyna, paniczyki), maleki ogródek, may 5 razy (wzeki,

dzieci, dzieci, panicze, arciki), drobny 5 razy (potek,

nóki, lady, piasek, strczki), niewielki pagórek, wielki

7 razy (sie, post, peruka, miasto, szczcie, polowanie,

sprawy), ogromny 2 razy (any, gmach), wysoka posta,

szeroka pier, cienki rót, gste kutasy, krótki 2 razy

(sowa, pacierz), dugie paznokcie, gbokie milczenie,

ostry koniec, surowy wzrok, patny siiga ; martwa
powieka, nieodstpny towarzysz, zmieszana rozmowa,

chybki bieg, prdka rozmowa, nagy zwrot ; cichy

5 razy (grusze, szmery, wie, smutek, rado), samotna
ka, rce konie, wymowni Francuzi, paczca matka,

suchy piasek, wana powinno, lekki 2 razy (ukon,

dotknicie), gorzki umiech, wonne powiewy, pachncy
2 razy (lasy, zióka). Epitetów abstrakcyjnych jest 25 :

wierny lud, utskniona dusza, starodawne ciany,

staroytna rodzina, pikny i pospny modzian,

skromny modzieniec, ciekawe oczy, szanowne damy,

zdrowe oblicze, poczciwy ekonom, nadobna ssiadka,

grzeczne rozmowy, wspaniay sojusz, silne ramiona,

szczliwa gaka, gupie psy, wielmoni szlachta,

janie wielmony Podkomorzy, naprzykrzona mucha,

ostrone oczy, miy gos, kochana ziemia, wspaniae
obrazy, grone wejrzenie.

Nie moemy si ju wdawa w szczegóowe roztrz-

sanie tych epitetów, zwrócimy tylko uwag na to, e liczba

ich jest daleko mniejsza w stosunku do liczby wierszy,

anieli u pseudoklasyków, i epitet wypada na przeszo

6 wierszy ; e konkretnych jest 6 razy wicej ni abstrak-

cyjnych ; e midzy konkretnymi s przewanie bardzo

malownicze i plastyczne ; e we wszystkich cecha obrazowa

przedmiotu doskonale si uwydatnia; e duo jest nastro-

jowych, równoczenie wszystkie te wyrazy s napozór

nadzwyczajnie proste, naturalne, codzienne. W dziejach
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epitetu polskiego Pan Tadeusz zijmuje miejsce bezwa-

runkowo najznakomitsze.

Inny moe charakter maj epitety u Sowackiego,

romantyka w kadym razie jaskrawszego, anieli Mickie-

wicz. Znowu nie mogc si tu szczegóowo nad t spraw
zatrzymywa, podajemy dla porównania drobn garstk

przykadów.

Jan Bielecki 1. I. Wyprawa nocna. Wierszy 140, przy-

dawek 60, epitetów 35 ; konkretnyci jest 22 : ciemny
2 razy (ksigarnie, lipy), zoty 2 razy (morze kosów, ko-

mnaty), zocisty 2 razy (szata, pasy), srebrne sadzawki,

brylantowy 2 razy (deszcz, kity), jasne upany, ala-

bastrowe lampy, rdzawa klamra, mgawa Tamiza,

rónobarwne krasy, zacimurzone czoo, zapylona
rama, znikomy cie, ubite szlaki, dugie indukta, da-

leki szmer, wrzcy pomie, huczne biesiady. Epitetów

abstrakcyjnych 13 : niemylny przechodzie, dzika

rozkosz, smutna powie, cudny 3 razy (okolica, blask,

gra kolorów), spodlone twory, pody szlachcic, wesoy
2 razy (szlachta, gwar), ochotny oklask, (Jumny Stefan,

drogie aksamity.

II. Wesele. Wierszy 85, przydawek 39, epitetów 28 :

konkretnych 23 : jasne upany, zota podkowa, poó-
kniay pergamin, srebrne pókole ksiyca, srebrzyste

strzemi, niene ono, biay dzie, krwawe lady

;

sokole skrzyda, aksamitne ono, ksiycowa noc,

przeorana rola, stary pergamin, mody 2 razy (rycerz,

róa), wielkie koo, mieniony lazur, powiewna drca
posta, liczne wystrzay, samotny skowronek, gucha
cicho, mska pier ; abstrakcyjnych 5 : potne or-

gany, bogaty kobierzec, miy upominek, straszny 2 razy

(cicho, ciosy)

.

^ Dziea Juliusza Sowackiego. Pierwsze Icrytyczne wydanie

zbiorowe, tom II. We Lwowie 1909, str. 43-59.
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III. Bal maskowy. Wierszy loo, przydawek 47, epi-

tetów 29 ; konkretnych 21 : ciemna noc, poczerniae
antenat y, szary mrok, czarna zasona, blady czowiek,

róany wianek, zocone ciany, zote komnaty, lnice
brylanty, dyamentowy blask, gwiadzista korona;

wielki 3 razy (tum, acuchy, szmer), may karze, bujna
niwa, stary 2 razy (ojciec, czenik), kruchy wosk, cicha
fala, nocne kury ; abstrakcyjne 8 : powane ywoty,
dziwne maszkary, straszna chwila, sawna Polska,

wietne Brzeany, drogie bawaty, dumny Hiszpan,

cudne wzory.

IV. Zemsta. Wierszy 133, przydawek 72, epitetów 37 ;

konkretne 32 : ciemne marmury, zamiony lazur, blady

4 razy (lica 2 razy, twarz, promie), alabastrowe gazy,

srebrne pókole ksiyca, srebrzyste skrzyda, zocone
ramy, zoty ksiyc, zocisty turban, róany 2 razy

(wianki, lica), szklisty obraz, rónobarwne fale, kwi-

tnce krzewy, mulinowy turban, marmurowe wschody,

strusie pióro, grobowy 2 razy (cyprysy, cisza), mnoga
warta, wielki 2 razy (wschody, moc), wzniose rysy,

cienione wzy, mody pa, twarde granity, sodka
wo, wonne gaje, gone echo ; abstrakcyjnych 5 : po-

spne okna, straszny wiatr, dziki miech, wicone
obrazy, pikne rysy.

V. Koció wiejski. Wierszy 129, przydawek 55, epi-

tetów 35; konkretnych jest 29 : jasne przepaski, blady
2 razy (twarz, dziewica), ubielona gowa, srebrzyste

obrazy, zaponiony ksiyc, czarna szata, jaskrawy
blask, kwitnce groby, blaszany dach, kamienny
próg, wyniosy szczyt, wzniose trawy, nizkie progi,

zwide kwiaty, wiea darnina, dugie cienie, drce
szyby, niknca pie, ulotna mga, stumiony gos,

paczce brzozy, jkliwy dzwonek, cichy 2 razy

(szmer, wyrazy), zimny kamie, wonny 2 razy (kwiaty,

czeremcha), wieczorna godzina ; abstrakcyjnych 6 :

bogaty msza, troskliwy pasterz, aobliwe kania^
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smutny 2 razy (godziny, echo), wesoa wrzawa. Razem
w caym poemacie Bielecki jest wierszy 587, przydawek

273, epitetów 164, z nici na konkretne wypada 127, na

abstrakcyjne '^'j.

Beniowski. Pie V ^. Wierszy 572, przydawek 234,

epitetów 142; epitetów konkretnyci jest 117 :" ciemny
3 razy (gocice, zgraja, uroczysko), czarny 6 razy (ko,

pazury, kby dymu, pies, koo, tarcza), biay 4 razy (rka,

barany, kwiat, twarz), jasny 3 razy (ogie, piorun, Anio),

kirowe tcze, wietne byskawice, byskawicowe
oblicze Jehowy, niejasne tercety, srebrny 5 razy (Anio,

Rusaki, wianek, ptaki, piercionek), sine rce, zocona
mied, zoty 10 razy (mina, pienidz), kukuruza, strzaa,

kity, skrzydeka, gil, marcypanek, listki, piorun, soce),

czerwony ogie 2 razy, czerwono-kudaty Perkunas,

szkaratowa czara, purpurowe bawany, rubinowy
2 razy (policzki, wstyd), krwawy 3 razy (pomyki, chrapy,

oczy), brylantowe skry, ognisty 3 razy (ko, bamy,
deszcz sów), prekrasne Sawiany, bkitne pola, zie-

lone ki, kwietne ki ; dbowy 2 razy (bór, lasy), bez-

piórny sp, zamglony ksiyc, skrzydlaty w, szklane

oczy, elazny 3 razy (sztaba, eb, w), gliniany dom,

podziemna grota, podniebny wiat, bosy cygaczuk,

hymn, wietrzany hymn, krzywy pomie, górne grzbiety,

potrójna korona papiea, abdzie gosy, wowy bicz,

zakopany dzban, rozlege pola, stary 5 razy (kochan-

kowie, arka, sposó >, Jan Czarnoleski, Niemen), mody
Sawa, chudy kolega, wielki 10 razy (ogie 2 razy, imi,

wieszcz, powaga, marzenia, sd. Bóg, step 2 razy), ogromny
prd, olbrzymi 2 razy (ptaki, rozterka), wysmuke
ramiona, chmurny ogie, wiee darniny, trafne ogary,

rozwiana grzywa, gitki jzyk, prdki piorun, szybki

ko, nieywe soce
;
paczce wichry, milczcy bry-

tan, piewajcy grób, piewna królewna, huczny lot,

cicha byskawica, lepy Homer, odludna róa, próna

1 Dziea, cyt. wyej, tom III, str. 153-169.
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za, wonny kwiat, gorzka kalina, sodka ambrozya.

Epitety abstrakcyjne 25 : smutny 2 razy (gocice, Ugolin),

smtny 2 razy (popioy, serce), aosna Swentyna, po-

spny 2 razy (stada, lirniki), wesoe oczki, adna Nimfa,

pikna krasawica, biedna niewolnica, wierny pies,

straszny pies, straszliwy gos mogi, dziwna czczo,

czarodziejska królewna, ctiiski zygzak, kamna droga,

grzeszne wodze, namitne sowa, wcieky Sawa,

dumne szyszaki, dawni przodkowie, niebieski 2 razy

(poemat, ksiyc).

Jeeli chodzi o liczby, to Sowacki nie bdzie si bardzo

wybitnie róni od pseudoklasyków, epitetów uywa on

citnie, i mniej wicej na 4 wiersze wypada i epitet, wicej

ni u Mickiewicza
;
podobniejszy do Mickiewicza w tem,

e konkretne przewaaj znacznie. Róni si od wszystkici

nadzwyczajn nastrójowoci i uczuciowoci epitetów

i doborem wyrazów ; wiadomo skdind jak wyobrania

jego lubuje si w kontrastaci, w jaskrawoci, w niezwykej

cznoci barwy z nastrojem uczuciowym i t. d.^. Z tego

ctiarakteru jego wyobrani wynikaj te epitety niezwyke,

jaskrawe, unikajce codziennoci i pospolitoci.

Z wszystkici powyszyci przykadów monaby na-

kreli narazie tak ewolucy epitetu w poezyi polskiej :

pod wpywem klasycznym wystpuje on do licznie u Ko-

cianowskiego, czyli na pocztku prawdziwej artystycznej

poezyi polskiej
;

pod wpywem Kocianowskiego utrzy-

muje si w epokaci nastpnych, by w pseudoklasycyzmie

doj do najwikszego ilociowego rozwoju ; u Mickiewicza

ilociowo si zmniejsza, by u Sowackiego wróci znowu

do normy pseudoklasycznej . Epitet ten jest u Kochanow-

skiego plastyczniej szy i wyrazistszy, u pseudoklasyków

staje si wicej abstrakcyjnym i rozumowym, u romanty-

ków wraca znowu wyrazisto a razem z ni silnie rozwija

si nastrójowo i uczuciowo. Oczywicie, powyszy obraz

ewolucyi epitetu nie roci sobie prawa do definitywnoci

^ Matuszewski. Sowacki i nowa sztuka, str. 127 i nast.
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— naley jeszcze powici specyalne badanie tej sprawy

i w innych epokach hteratury, nie tylko w pseadoklasy-

cyzmie.

*

Pozostaje nam nakoniec jeszcze zastanowienie si nad

tern, jakie czynniki zoyy si na tak posta i na tak
ewolucy epitetu, jak widzimy w polskim pseudoklasy-

cyzmie. Oddziaay tu czynniki rozmaite. Po pierwsze,

organizacya poetycka, rodzaj i kierunek umysowoci i ta-

lentu tych autorów
;
jestto przyczyna najdalsza : objawy

stylowe bd bardzo czsto zalene od czynników zewntrz-

nych, ale ostatecznie zawsze najpierwszem i najgbszem

ich ródem bdzie sam poeta. Po drugie : na pewne waci-
woci duchowe padaj teraz jakie wpywy, idce z zewntrz

poety. Wpywy te s dwojakiego rodzaju : jedne z nich

s teoretycznej, a drugie praktycznej natury. Pierwsze

s to panujce w ówczesnej epoce zapatrywania na styl,

na sztuk pisania wierszy pod wzgldem formalnym
;

wpyw tych zapatrywa teoretycznych czsto jest tak silny,

e potrafi nawet nagi i zmieni naturalne skonnoci

poety. Jak ju czstokro zaznaczalimy, pseudoklasyczny

okres w literaturze (i nie tylko w polskiej) jest ten,

który w swej dziaalnoci pisarskiej po najwikszej czci
kieruje si teory, która wówczas zbyt czsto staje si

jednem z prawide autora. Wpywy natury praktycznej

przychodz std, e pseudoklasyczni poeci gorliwie zajmuj
si studyowaniem literatury aciskiej i francuskiej z XVII
i XVIII stulecia ; naladuj ich styl i to tak pilnie, e przy-

swajaj sobie najrozmaitsze waciwoci stylu aciskiego

a szczególnie francuskiego, a midzy innymi, naturalnie,

i epitet. Naley wic obecnie przynajmniej cho pokrótce

zbada te dwie wzgldnie trzy kategorye, aby okreli czyn-

niki pseudoklasycznego epitetu.

Pierwszym tedy czynnikiem jest wysoko i jako
talentu u poetów pseudoklasycznych. Ta wysoko nie

jest wielka, epoka ta nie wydaa ani jednego bardzo wy-
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bitnego poety (stanowczo najznakomitszym midzy tymi

klasykami bdzie pocztkujcy Mickiewicz). Nie maj wic
rozwinitego silnie daru wraliwoci zmysowej i duchowej

;

skutkiem tego obrazy tkwice w ich imaginacyi nie rysuj
si z wiksz si i wyrazistoci ; owi poeci nie widz bardzo

wyranie barw, ksztatów, ruchów ; z otaczajcego ich

wiata, z caej masy zjawisk nie umiej wydoby momentów
i pierwiastków najbardziej charakterystycznych, najwjn-a-

niejszych, najistotniejszych. Zatem u poetów tego rodzaju

wyrazy w ogóle, a w szczególnoci (co nas tutaj obchodzi)

przymiotniki nie bd miay aitystycznej wyrazistoci

i obrazowoci : styl bowiem poety jest wykadnikiem takiej

treci, jaka istnieje w jego duszy. Epoka talentów niezde-

cydowanych wyda w swoim stylu take niezdecydowane

epitety.

Ta sama przyczyna, niewielkie talenty, wpywa take
i na ilo epitetów. Rzecz to stwierdzona i codziennem

dowiadczeniem, e czowiek nie majcy daru obrazowania

w opowiadaniu swojem i w opisie bdzie si posugiwa
wielk liczb przymiotników. U poetów o maej skali ta-

lentu zawsze ten objaw zaobserwujemy ^, wic nic dziwnego.

^ Jak inaczej pod tym wzgldem ma si rzecz u wielkici poe-

tów, to przykadów moe dostarczy Mickiewicz, który i epitetami

znakomite rezultaty artystyczne umia osiga. Oto naprz. w
obrazie zamku (ksiga II Pana Tadeusza) efekt plastycznoci
i malowniczoci uzyskuje poeta gównie przez kombinacye
rzeczowników z czasownikami :

« Wiea zdaa si dwakro wysza, bo sterczca
Nad mg rann ; dach z blachy zoci si od soca,
Pod nim byszczaa w kratach reszta szyb wybitych,

.amic promienie wschodu w tczach rozmaitych
;

Nisze pitra oblaa tumanu powoka.
Rozpadliny i szczerby zakrya od oka. »

Albo w obrazie nocy ksiycowej (ksiga VIII) :

« W nich dwa strugi jak rce zwizane pospou
ciskaj si ; strug dalej upada do dou

;

Upada lecz nie ginie, bo w rowu ciemnot
Unosi na swych falach ksiyca pozot

;
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e i u pseudoklasyków naszych to wystpuje. Ale jeszcze

jedna okoliczno wpywa specyalnie na t wielk liczb

epitetów : nastrój, usposobienie owej epoki. Jestto na ogó
w caej ówczesnej Europie epoka bohaterska ; to oczywicie

rausiao na usposobienie ludzi oddziaywa. A e równo-

czenie jest to jeszcze pokolenie wyrose pod wpywem
racyonalizmu epoki owiecenia, przeto jest to pokolenie

trzewe i chodne. Otó te dwa pierwiastki — z jednej strony

bohatersko, tkwica w atmosferze dziejowej, z drugiej

trzewo i chód, nabytek wychowania, wytwarzaj
pewien kompromis, którego objawem bdzie patetyczny,

retoryczny styl
;
pojawia si on razem z rewolucy francusk,

której cay zasób mówienia jest koturnowy, i panuje przez

cay okres pseudoklasyczny, a w romantyzmie uleg wa-
nym zmianom. Otó, ilekro wemiemy do rki dziea au-

torów, których styl mia t cech retorycznoci, to zawsze

spotkamy si z tym objawem, e uywaj oni wielkiej liczby

epitetów \ i to samo bdzie u naszych pseudoklasyków.

Woda warstami spada, a na kadej warcie
Poyskaj si blasku miesicznego garcie,

wiato w rowie na drobne drzazgi si roztrca.

Chwyta je i w gb niesie to uciekajca,

A z góry znów garciami spada blask miesica. »

1 Jestto wybitna cecia Krasiskiego, naprz. : « I jak sup
bladawy uniosa si posta w przestwór ciemny i po mglistych st-
paa wyziewach, gdyby po falach nadpowietrznych. Czasem z pod

jej stóp wyrywa si niky meteor, a std i zowd podnosiy szare

brzaski i przepyway i gasy w oddali... Za wieszczem zeszed mo-
dzieniec w ciemne podziemia — nagle potop wiata roztoczy si
przed nim ; ujrza mury czarne i kraty i obrcze z acuchami wpo-

jone do murów i w lampach alabastrowych lubiene pomienie i jed-

wabie kobierców na ziemi — i mnóstwo ludzi koo jednego czo-

wieka, który na wyniosem krzele, biay i wysmuky, jak niewiasta,

przewraca kartki ksigi czarnej. Przed nim krzy marmurowy,
olbrzymi, pod same sklepienia — i rozpity na krzyu posg Chry-

stusa » (Niedokoczony poemat). Albo taki charakterystyczny

pod tym wzgldem ustp z elegijno-patetycznego, filozoficzno-

obrazowego utworu Schillera « Spaziergang » :
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Tumaczenie znacznej iloci epitetów z retorycznoci stylu

pseudoklasyków znajduje potwierdzenie jeszcze i w tern,

comy w cigu pracy niejednokrotnie obserwowa mogli,

e gdy pisz oni poprostu, szczerze, gdy nie myl o druku,

gdy styl ich staje si mniej retoryczny i mniej przesadny,

wtedy zaraz liczba epitetów spada. Ale naturalnie objaw

ten jest rzadszy, w caoci poezyi pseudoklasycznej mamy
do czynienia najczciej z owym retorycznym, koturnowym

sposobem pisania.

Drugi czynnik wpywajcy na uksztatowanie si epi-

tetu w poezyi pseudoklasycznej, to panujce wówczas

pojcia literackie. Jak widzielimy w rozdziale pierwszym,

ówczesna krytyka i teorya literatury zbyt wiele miejsca

epitetowi nie powica, t. j. specyalnego pojcia -epitetu

zbytnio nie okrela, ale w kadym razie na przymiotnik

kadzie silny nacisk i zaleca poetom jego uywanie. Co

jednak w danej sprawie najwiksze miao znaczenie, to

stale przez ówczesn teory i krytyk literack powtarzany

dogmat o koniecznoci naladowania wzorów ; a wiemy,

Sei mir gegriisst, mein Berg mit dem rótlich strahlenden Gipfel !

Sei mir, Sonne, gegriisst, die ihn so lieblich bescheint !

Dich auch griiss' ich, belebte Flur, euch, sauselnde Linden,

Und den fróhlichen Chor, der auf den Aesten sich wiegt,

Ruhige Blaue, dich auch, die unermessHch sich ausgiesst

Um das braune Gebirg, iiber den griinenden Wald,

Auch um mich, der, endUch entflohn des Zimmers Gefangnis

Und dem engen Gesprach, freudig sich rettet zu dir.

Deiner Liifte balsamischer Strom durchrinnt mich eruickend,

Und den durstigen BHck labt das energische Licht.

Kraftig auf bliihender Au erglanzen die wechselnden Farben,

Aber der reizende Streil lóset in Anmut sich auf.

Frei empfangt mich die Wiese mit weithin verbreitetem Teppich
;

Durch ihr freundliches Griin schUngt sich der landliche Pfad.

Um mich summt die geschaftige Bie', mit zweifelndem Fliigel

Wiegt der SchmetterHng sich iiber dem rótUchten Klee.

(Schillers Werke. Herausgegeben von Ludwig Bellermann. Kri-

tisch durchgesehene und erlauterte Ausgabe. Erster Band. Leipzig

und Wien.)
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jak wytrwale poeci trzymali si tego przepisu i w swojej

teoryi i w praktyce. Te wzory za znajdowano w dwuch
literaturach — aciskiej klasycznej i francuskiej XVII
i XVIII wieku. Otó w tych obydwuch poezyach epitet

odgrywa du rol ; nic dziwnego, e poeci nasi pseudo-

klasyczni, zapatrzeni w tamte poezye naladowali je take

i co do epitetów. Zobaczmy wic pewn liczb przykadów

tego zjawiska u niektórych autorów aciskich i fran-

cuskich.

Z aciskich wemiemy Horacego i W^ergilego, jako

tych dwuch, którzy wtedy u nas najbardziej byli czytani.

Horacego oda III ksigi III ^ (tumaczona i nala-

dowana przez Komiana), na 72 wiersze przymiotników 50,

w czem epitetów 33 : instantis tyranni, mente solida,

dux inuieti turbidus Adriae, fulminantis magna
Jovis manus, vagus Hercules, purpureo ore, indocili

collo, fatalis incestusue iudex, mulier peregrina,

casta Minerva, dux fraudulentus, Lacoena adultera,

famosus hospes, domus periura, pugnaces Achivi,

graves irae, invisus nepos, lucidae sedes, uieti or-

dines, longus Pontus, Capitolium fulgens, Roma ferox,

tumidus Nilus, pluvii rores, bellicosi Quirites, avita

Troia, tristis clades, alite lugubri, victrices catervae,

murus aheneus.

Epodon liber, ode II (Beatus ille...) 2. Wierszy 70, przy-

miotników 53, epitetów -35 : iratum mar, superba ci-

vium potentiorum limina, adulta propago, altae po-

puli, reducta vallis, errantes greges, purae amphorae,

infirmae oves, mitia poma, insitiva pyra, antiua
ilex, tenax gramen, altae ripae, leves somni, tonans

Jupiter, acres apri, amite levi rara tendit retia, turdi

edaces, pavidus lepus, iucunda proemia, pudica mulier,

dulces liberi, pernix Appulius, sacrum focum, vetusta

^ Quinti Horatii Flacci Carmina, pars prima, Romae 1845,

str. 61-63.

2 Tame, str. 11 3-1 15.
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ligna, letum pecus, distenta ubera, horna dulci vina

promens dolio, dapes inemptae, pinguissimi rami,

fessi boves, collum languidum.

Razem na 142 wiersze epitetów 68, stosunek znacznie

wikszy, anieli w caym naszym dotd rozpatrywanym

materyale ; chyba tylko w niektórych utworach opisowych

znajdziemy analogiczne cyfry. Wogóle we wszystkich odach

Horacego wielka ilo epitetów jest bardzo wybitn cech
stylow; w innych utworach jest ich mniej, tak naprz.

w satyrze pierwszej na 120 wierszy jest tylko 19 waciwych
epitetów, równie niewielk jest. liczba epitetów w licie

do Pizonów o sztuce poetyckiej.

Wergiliusz ^. Ecloga II, wierszy 73, epitetów 37 : for-

mosus Alexis, densae fagi, umbrosa cacumina, crudelis

Alexis, virides lacerti, fessi messores, herbae olentes,

sol ardens, tristes irae, superba fastidii, formosus
puer 2 razy, sordida rura, humiles casae, stultus Amyn-
tas, candida Nais, pallentes violae, summa pappa-

vera, suaves herbae, bene olens anethus, maa tenera,

cana lanugo, suaves odores, liuidi fontes, lasciva

capella, torva leaena, cer a pruna, florens citisus, semi-

putata frondosa vitis, mollis iuncus, mollia vaccinia,

luteola caltha, proxima mirtus, Dardanius Paris, alba

ligustra, ni gra vaccinia.

Z Georgik, z ksigi I, wiersz 1-72, epitetów 38 : laetae

segetes, parcae apes, clarissima mundi lumina, al ma
Ceres, pinguis arista, fremens euus, magnus tridens,

nivei iuvenci, uncum aratrum, tenera cupressus, largus

imber, max i mus orbis, potens auctor, mat erna tempora,

immensum mar, ultima Thule, ardens scorpius, dira

cupido, audacia coepta, ver novum, gelidus humor,

cani montes, putris gleba, avarus agricola, immensa
messis, varius mos, patrii cultus, molles Sabaei, nudi

ChaJybes, aeterna foedera, vacuus orbis, durum genus.

^ Publii Virgilii Maronis Opera. Londini 1744, str, 3-5, 24-26,

79-82.
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pingue solum, fortes tauri, pulverulenta aestas, maturi
soles, tenuis sulcus, laetae fruges.

Z Eneidy, z ksigi I, wiersz 1-123. Epitetów 39: saeva

Juno, saevus Hector, saevus dolor, alta Roma, alta

mens, alti montes, alta moenia, cari Argi, aeternum
Yulnus, rapidus ignis, rapidus vortex, scopulus acutus,

flammatum cor, furentes Austri, vastum antrum,

yastus gurges, vasti fluctus, luctantes venti, sonorae
tempestates, magnum murmur, celsa arx, coelum

profundum, pater omnipotens, speluncae atrae, nox
atra, foedus certum, connubium stabile, pulchra
proles, crebri ignes, ingens Sarpedon, fortia corpora,

fortis Achates, dorsum immane, mar summum,
fidus Orontes, rari nantes, valida navis, grandaevus
Aletes, inimicus imber.

U Wergilego zatem w Eklodze i w Georgikach na 145
wierszy jest epitetów 75, jeszcze wicej, anieli w odach

Horacego (w Georgikach, w ustpie powyszym niemal

kady przymiotnik uyty jako apozycya jest epitetem)
;

z tego konkretnych 48, abstrakcyjnych 27 ; stosunek po-

dobny do Horacego, a róny od stosunku w caoci poezyi

pseudoklasycznej polskiej. W Eneidzie natomiast na 123

wiersze jest 39 epitetów, znacznie mniej, ni w tamtych

utworach ; konkretnych 25, abstrakcyjnych 14, czyli tutaj

stosunek taki sam, jak w tamtych dzieach. Znaczyoby
to, e u poetów aciskich mamy ilo epitetów naogó
bardzo wielk, zamiowanie w nich jest bardzo siln cech
poetyckiego stylu aciskiego

;
przewaga za epitetów kon-

kretnych wiadczy o energii tego stylu i o energii wyobrani
poetów.

Tak znaczna bd co bd liczba epitetów u autorów

aciskich musiaa oddziaa na pseudoklasyków. Równie
silnie, jeeli nawet nie silniej oddziaywaa na nich poezya

francuska. Dla zestawienia podajmy znowTi pewn liczb

przykadów, mianowicie : z dwuch tragików Corneilla i Ra-
cina i z popularnego u naszych pseudoklasyków autora

ód Jana Chrzciciela Rousseau.
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Corneille. Wemiemy dwa pierwsze akty z tragedyi

(( Horace » ^. Akt I ma wierszy 346, przydawek 92, epitetów

37. Do epil( lów konkretnych 2 nale 17 : rudes alarmes,

vaine ^ frayem, enchainee esclave, grand 3 razy (danger,

destins, malheurs), secret mouvement, a pres rigueurs,

soudaine joie, doux 4 razy (pensers, entretiens, comman-

dement, espoir), chastes jeux, longs obstacks, sanglantes

images, vieux amis. Epitetów abstrakcyjnych jest 20 :

cher 2 razy (pays, amant), heureux 2 razy (effets, hymen),

noble ardeur, victorieux pas, triomphants bras, ma-
lign joie, eternelles douleurs, tristes discours, so-

lennel serment, funestes objets, charmantes erreurs,

ame charmee, affreux songes, honteux poids, beau
succes, braves guerriers, paix desiree, cruelle haine.

W akcie II na 364 wiersze mamy przydawek loi, epi-

tetów 38. Epitetów konkretnych 8 : grand 4 razy (nom,

coeurs, courage, journee), dures extremites, longue amitie,

apre vertu, hau te vertu ; epitety abstrakcyjne 30 : beau

4 razy (choix, trepas, mort, oeil), illustre 3 razy (ardeur,

malheur, emploi), funeste 2 razy (projets, honneur),

triste 2 razy (vue, triste et fier honneur), superbe

ville, saint 2 razy (noeud, saint et sacre droit), brave

maison, fatal aveuglement, mae assurance, envieux

sort, noble desespoir, genereux coeur, fidele ami,

immortels lauriers, insensible amant, impitoyable

coeur, cheres patries, fameux combat, importun
amour, mauvais artifice.

Racine. Z tego autora wemiemy równie pierwszy

1 Theatre de Corneille (Bibliotheue Hachette), Paris, str. 71-

80-90.

2 Odróniania epitetów konkretnych od abstrakcyjnych do-

konywamy na tej samej zasadzie, co dla epitetów polskich, chocia

mog by rónice tak w poczuciu jzykowem obu jzyków, jak

i w etymologii pojedynczych wyrazów.
^ Waciwie jest to w mowie francuskiej epitet abstrakcyjny,

ale równoznaczny z nim epitet polski jest konkretny i do takich

zawszemy go zaliczali, dlatego i tu zaliczamy go te do nich.
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i drugi akty tragedyi « Andromaue » ^. Akt I ma wier-

szy 384, przydawek loi, epitetów 29 ; konkretnych 9 :

grand 2 razy (peril, coeur), cal me trompeur, jeune fils,

secrete joie, fumants murs, etroite chaine, rougie

main, deplo rabie Oreste ; epitetów abstrakcyjnych jest 20 :

malheureux 4 razy (fils 2 razy, enfant, pretendant), heu-

reuse audace, fatal jour, triste amitie, ingenieux Ulysse,

confus murmures, inhumaine veuve, fuoeste pitie,

char mant espoir, eternels pleurs, infortunes yeux,

sacres murs, tout-puissants charmes, juste colere,

cruel 3 razy (secours, arret, souvenir).

W akcie II mamy 324 wiersze, przydawek 89, epite-

tów 22 ; konkretny jest tylko i — doux spectacle ; abstrak-

cyjnych 21 : heureux 3 razy (empressement, destin, cruaute),

funeste 3 razy (aveuglement, partage, langage), triste

2 razy (princesse, discours), indigne 2 razy (alarmes, con-

uete), eh er 2 razy (epoux, Troyenne), fiere Hermione,

barbares peuples, divine princesse, tendre amitie, belle

proie, eternelle paix, juste courroux, perfide coeur,

cruels peuples.

Jan Chrzciciel Rousseau 2. Rozpatrzymy tutaj

kilka z jego ód, mianowicie : od I (z psalmu XIV), od II

(z psalmu XVIII), od III (z psalmu XLVIII) i od V,

ksigi IV : Au roi de Pologne.

Oda I. Wierszy 36, przydawek 27, epitetów 10 ; kon-

kretnych 4 : grand Dieu, impenetrable sanctuaire,

impur sentier, vaine splendeur ; abstrakcyjnych 6 :

adorable gloire, majestueux eclat, infame gain,

eternel bonheur, sainte joie, Tenfer irrite.

Oda II. Wierszy (krótkich) 80, przydawek i epitetów,

po 21. Epitetów konkretnych 7 : grand 2 razy (ouvrage.

1 Theatre complet de Racine, tome I (Bibliothdue Hachette),

Paris, str. 105-1 15-125.
'^ CEuvres choisies de J-B. Rousseau. Nouvelle edition. Paris

1818, str. 1-5, 6-10.
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Dieu), clatante voute, matinale aube, vigilante

crainte, jeune abeille, propices feux ; abstrakcyjnych 14 :

superbe 2 razy (ouvrage, geant), puissant 2 razy (cha-

leiir, Dieu), magnifiue concert, immortelle piiissance,

admirable structure, glorieux epoux, nuptiale couche,

sainte loi, desirable loi, cher tresor, sacrees clartes,

cruel empire.

Oda III. Wierszy 54, przydawek 36, epitetów 15 ;

konkretnych 3 : grandes verites, vains flatteurs, noires

abimes ; abstrakcyjnych 12 : fatal 2 razy (jour, poids),

orgueilleuse moisson, terrible passage, funebre se-

pulchre, frivoles honneurs, farouches et stupides

animaux, affreux precipice, imposteur voile, vils trou-

peaux, cruelle mort.

Oda V. Au roi de Pologne. Wierszy 152, przydawek 49,

epitetów 41; konkretnych 16 : grand roi 4 razy, jeune
epoux, obscure nuit, exalte rang, tranuilles sujets,

profond calme, agiles courses, vagabond Scythe, su-

blime exemple, vastes provinces, amer douleur, pai-

sible royaume, eclatants debris ; abstrakcyjnych 25 :

august 3 razy (princes, verite, fils), genereux 2 razy

(prince, fils), tendre epouse, jalouse onde, infidele

Ocean, triomphants jours, altiere valeur, belle vie,

fameux royaume, superbe ennemi, sauvage herbe,

invincible monarue, funeste guide, infaillible duree,

fiers heros, celebr clarte, funebre voile, vii apostat,

orgueilleux chene, fortun rejeton, illustre tige,

aimable empire.

Z powyszego materyau moemy wycign, nast-

pujce wnioski. W tragedyi francuskiej liczba epitetów

jest znacznie mniejsza, ni u pseudoklasyków polskich

w ogóle, a w szczególnoci u tragików. Wiemy, e w poezyi

polskiej tego czasu wypada mniej wicej jeden epitet na

4 wiersze, w tragedyi na 6 wierszy. Otó u Corneilla na

710 wierszy dwuch aktów jest 75 epitetów, u Racina na

708 wierszy 51 epitetów, to znaczy, u Corneilla jeden epitet

na mniej wicej 10 wierszy, u Racina jeden na 14. W odach

Rousseau jest razem ^y epitetów na 322 wiersze, czyli
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priwie jeden epitet na 4 wiersze, to znaczy, stosunek taki

sam, jak w odach polskich pseudoklasycznych. Znaczy-

oby to, e styl polskich pseudoklasyków bliszy bdzie

stylowi francuskiemu z pierwszej poowy XVIII . wieku

(Rousseau f 1741), anieli wieku XVII (Racine
-f 1699,

Corneille
-f 1684) ;

jestto objaw skdind naturalny i zro-

zumiay : autorowie francuscy wieku XVII maj styl ko-

turnowy, ale niezbyt 'przesadny, jest on bowiem reakcy

przeciwko zbyt napuszonemu marynizmowi ^ i preciosite

z koca XVI i z pierwszej poowy XVII wieku, a uproci

si pod wpywem satyry i sztuki poetyckiej Boileau ^ —
póniej jednake to umiarkowanie ustpuje miejsca pot-

gujcej si napuszonoci stylu. Autorowie polscy pseudo-

klasyczni, chronologicznie blisi wiekowi XVIII, musieli

te jego wpywowi ulec w wikszej mierze.

Stosunek epitetów konkretnych do abstrakcyjnych

jest u powyszych autorów francuskich podobny jak u pol-

skich : pierwiastek abstrakcyjny przewaa (u Corneilla

50 abstr. 25 konkr., u Racina 41 abstr. 10 konkr., u Rous-

seau 57 abstr. 30 konkr.), co znowu znajduje wytu-

maczenie w refleksyjnym i rozumowym charakterze ich

twórczoci ; otó niewtpliwie w tym kierunku oddzia-

ywali oni silnie na poetów polskich. To oddziaywanie

rozciga si niewtpliwie take na uycie wyrazów

;

wszystkie bd miay odpowiedniki u poetów polskich :

grand, vain, cruel, doux, dur, heureux, malheureux,

eternel, triste, desire, illustre, pur, cher, tendre — to

wszystko s epitety powtarzajce si u poetów francuskich

i tak czste u polskich : oczywicie, trudno tu mówi

1 Francesco de Sanctis, Storia delia letteratura italiana, nuova

edizione, riveduta e corretta (Biblioteca classica economica), Mi-

lano, tom II, str. 185 : « Trovava un repertorio esausto, gia lisciato

e profumato Ed egli lisció e profumó ancora piu str. 191 :,

« La sua lingua, spedita, colorita, elegante, copiosa » i t. d.

2 Brunetiere : L'evolution des genres, str. 8y i ns. ; Brunetiere

w przedmowie do wydania Boileau : L'art potiue, Paris 191 1,

str. 4-5.
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o czysto przypadkowem podobiestwie, a musimy przyj
wprost oddziaywanie ze strony francuskich, naladowanie

ze strony polskich poetów.

*

Tak przedstawia si epitet w polskiej poezyi pseudo-

klasycznej. Widzielimy, jak wybitne miejsce zajmuje on

w jej stylu, jak ciekawe mona z niego wycign wnioski

co do samych poetów. Wprawdzie dotychczasowe pogldy
na tych poetów mówi to samo, co nasza niniejsza praca,

mówi jednake na podstawie ogólnego wraenia. Praca

nasza miaa zadanie sprawdzi te pogldy za pomoc spo-

sobu dotd nieuywanego, za pomoc cisego zbadania

jednej z waciwoci stylowych. Zdaje nam si, e to za-

danie bd co bd spenia.
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