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1. Wstęp

    W poprzednich posłowiach do pokłosi Konkursu Jednego Wiersza 
o Puchar Wydawnictwa Św. Macieja Apostoła znalazły się materia-
ły ogólne o poezji religijnej, o kulturze religijnej, o różnicy pomiędzy 
poetą a grafomanem, a także szczegółowa część dotycząca literackich 
tropów stylistycznych (środków artystycznych w literaturze). W obec-
nym wykładzie postaram się skoncentrować w zasadzie na wersyfika-
cji w poezji religijnej.
    Oczywiście, zarówno „wersologia” (teoria wersyfikacji), jak i jej 
problematyka szczegółowa mają swoją bardzo bogatą literaturę przed-
miotu, przedstawioną w wyborze, w formie skróconej na końcu niniej-
szego tekstu. Celem tego wykładu jest popularyzacja kwestii wersolo-
gicznych, zwłaszcza wśród młodych adeptów literatury. Popularne uję-
cie dopuszcza pewne skróty i uproszczenia. Dla wnikliwych czytelni-
ków na pewno dalsze pogłębienie znajomości kwestii weryfikacyjnych 
przyczyniłoby się do lepszego i bardziej świadomego odbioru literatu-
ry. A dla młodych autorów – znajomość tajników tworzenia pięknych 
wersów – przyda się przy konstruowaniu własnych utworów poetyc-
kich, w myśl rozumnych zasad poetyki. 
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    Sztuka jest to według klasycznych ujęć greckich (Arystotelesow-
skich) i średniowiecznych (tomistycznych) recta ratio factibile (sztu-
ka rozumnego wytwarzania). Wiersz także jest takim wytworem, któ-
ry możemy sobie rozumnie, w myśl zasad poetyki, skonstruować i to 
nawet z dość dobrym skutkiem, jeśli tylko mamy bogatą wyobraźnię, 
oczytanie i umiemy ową wyobraźnię ująć w postaci poetyckiej, stosu-
jąc przy tym celowo rozmaite środki artystyczne, ale i używając odpo-
wiednich wersów, które dają takie lub inne efekty „słuchowe” dla od-
biorcy literatury. Owe efekty powinniśmy sobie sprawdzić następnie 
sami, czytając na głos wiersze napisane w określony sposób: jak one 
brzmią „dla ucha”? 

2. Wersyfikacja

   Literaturoznawstwo jako nauka mieści w sobie trzy podstawowe 
działy: I) historię literatury, II) teorię literatury, III) krytykę literacką. 
W ramach teorii literatury można wskazać na następujące obszary ba-
dawcze: 1) metodologie badań literackich (naukę o metodzie badania 
dzieł literatury), 2) poetykę (teorię literatury w węższym ujęciu). Po-
etyka dzieli się na trzy „poddyscypliny”: a) genologię (naukę o gatun-
kach literackich), b) stylistykę (naukę o stylach, o środkach stylistycz-
nych) i c) wersyfikację (wersologię), tj naukę o budowie wersów (tj. 
owych „linijek” w utworach poetyckich).
    Wersyfikacja (po łacinie: versificatio, w języku francuskim: versifi-
cation) jako termin z zakresu teorii literatury ma dwa znaczenia.
    1) ‘Wersyfikacja’ (szerzej ujęta: ‘wersologia’, gdy omawia się roz-
wój poszczególnych typów wersów oraz ich porównywanie między 
sobą) jest działem poetyki, który zajmuje się budową wiersza, tzn. for-
mą utworu poetyckiego, metryką wersów, ale również i kompozycją 
wiersza, np. podziałem na strofy (tzw. strofika – którą należałoby osob-
no   w innym miejscu omówić przy okazji).
    2) ‘Wersyfikacja’ (węziej ujęta) jest zbiorem charakterystycznych re-
guł oraz technik konstruowania wierszy, w szczególności przez dane-
go artystę albo przez jakiś nurt literacki, grupę poetycką czy w danej 
epoce literackiej (np. wersyfikacja Adama Mickiewicza, wersyfikacja 
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Młodej Polski, wersyfikacja klasyczna (klasyka wersyfikacji – to na-
wiązywanie do „klasycznych” wzorów starożytnych lub średniowiecz-
nych oraz np. do modeli ‘klasycystycznych’). Poprzez ‘wersyfikację’ 
określamy system wersyfikacyjny danego utworu (po typie wersów 
rozpoznajemy, jaki to utwór pod względem budowy „wersowej”).
     ‘Wiersz’ (= utwór wierszowany, utwór poetycki) to oczywiście nie 
to samo, co wers (jedna linijka tegoż utworu). O tym powszechnie wia-
domo, tu tylko przypominam dla formalności. ‘Wiersz’ zwany także 
‘mową wiązaną’, po łacinie oratio vincta – jest to metoda zorganizo-
wania tekstu w postaci powtórzonych odcinków o takich samych (lub 
podobnych) cechach struktury. Budowa wierszowana jest przeciwień-
stwem struktury prozy (utworu niewierszowanego). Choć trzeba dla 
formalności zaznaczyć, że istnieje także ‘proza poetycka’, o czym na-
leży pamiętać (tu jednak wersologia nie ma zastosowania w przypadku 
prozy). Wiersz jest utworem o charakterystycznej kompozycji języko-
wej, złożonym z ‘linijek’ wiersza (wersów) jako odrębnych cząstek in-
tonacyjnych albo graficznych. Utwór wierszowany oczywiście zawiera 
w sobie środki stylistyczne, o czym pisałem już w wykładzie zamiesz-
czonym w poprzednim tomie „pokłosia”.

3. Struktura wiersza 

    W strukturze wiersza (utworu wierszowanego) istotne są – jak wia-
domo powszechnie następujące elementy: 1) liczba strof (liczba zwro-
tek), 2) ilość wersów (linijek) w strofie (zwrotce), 3) ilość sylab (czy-
li zgłosek) w każdym wersie (w każdej linijce), 4) rymy (o rozmaitych 
cech, wartych osobnego opisu, np. żeńskie, męskie, dokładne, niedo-
kładne, etc.), 5) rytm (czyli pewna regularność akcentów).
    Typy utworów wierszowanych: 
    Wiersze (utwory wierszowane) można generalnie podzielić na dwa 
typy: I) „wiersz systemowy” i II) wiersz nie-systemowy. 
   Ad I) Wiersz systemowy ma co najmniej dwie cechy stałe (tzw. 
„konstansy”, od łacińskiego constans – [czynnik] ‘stały’, ‘stała’)pię-
ciu wymienionych wyżej elementów struktury (1-5), np. może być: A) 
stały układ tzw. stóp metrycznych w strofach (lub w tzw. ‘strofoidach’, 
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czyli w cząstkach „strofo-podobnych”), B) regularne rymy np. żeńskie 
lub męskie. 
   Ad II) Wiersz nie-systemowy posiada zaledwie tylko co najwyżej 
jedną cechę stałą pięciu wyżej wymienionych elementów struktury. 
    Pod względem strofiki wyróżnia się dość powszechnie następujące 
typy wiersza (utworu wierszowanego):
    1. wiersz stroficzny – skonstruowany z widocznych strof; 
    2. wiersz stychiczny (wiersz ciągły) – skonstruowany z ciągu wer-
sów (linijek), tj. bezstrofowy, czyli wiersz bez strof; 
   3. wiersz biały – skonstruowany bez rymów w tzw. „klauzulach” 
(czyli np. bez rymów na końcu wersu albo w środku wersu, np. w tzw. 
„średniówce”);
   4. wiersz sylabiczny (posiada: a) jednakową ilość sylab w każdym 
wersie, b) stały akcent, np. na drugiej sylabie od końca, przed śred-
niówką [tj. swoistą „przerwą” w środku wersu „na złapanie odde-
chu” przy czytaniu] oraz w słowach, które kończą wers, c) średniówkę                            
w wersach, które są dłuższe niż osiem zgłosek, tj. które mają więcej niż 
osiem sylab, d) regularne rymy żeńskie);
    5. wiersz sylabotoniczny (cechy: a) jest zrytmizowany bardziej ani-
żeli wiersz sylabiczny, b) posiada jednakową ilość sylab w każdym 
wersie, c) ma jednakową ilość sylab akcentowanych w każdym wersie 
oraz stałe miejsca dla owych akcentowanych sylab);
   6. wiersz toniczny (cechy: a) posiada jednakową ilość akcentów                     
w każdym wersie, przy czym b) rozkład owych akcentów nie jest sta-
ły, c) regularny układ zestrojów akcentowych w danych wersach two-
rzy charakterystyczny rytm, tzw. muzyczne tempo strofy);
   7. wiersz wolny, zwany także wierszem intonacyjnym, wierszem 
zdaniowym (cechy: a) rym tworzony jest przez powtarzające się wer-
sy,   b) długość wersów jest niejednakowa, c) występuje intonacja wier-
szowa a nie intonacja składniowa, dlatego pojawia się tu tzw. „prze-
rzutnia”, czyli przerzucanie części zdania do następnego wersu, d) in-
tonacyjna faza pokrywa się z fazą składniową, e) nierzadko brak po-
działu na strofy, bo wiersz wolny bywa wierszem stychicznym, f) czę-
sto nie ma rymów);
   8. wiersz nieregularny albo ‘wiersz nierytmiczny’ (termin propo-
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nowany) jest utworem zróżnicowanym pod względem rytmu (cecha:        
a) nieregularność kompozycji, b) zróżnicowany rytm utworu);
    9. wiersz graficzny (cechy: 1) słowa albo wersy budują wizualnie ja-
kąś ilustrację np. krzyż, koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt lub, jakąś inną 
figurę geometryczną, np. choinkę, wieżę, grzyb itd. w tym mieści tzw. 
„poezja konkretna”, np. konkretyści); specyficznym wierszem graficz-
nym był w dobie staropolskiej wiersz obrazkowy, po łacinie: carmen 
figuratum [dosłownie „pieśń figur”], po grecku: Τεχνοπαίγνιον [czy-
taj: technopaignion dosłownie: „sztuka gry”] (cechy: a) wersy tworzą 
kształt przedmiotu albo zjawiska, o którym jest mowa w utworze); od-
mianą wiersza graficznego jest także tzw. ‘wiersz gobelinowy’ (cechy: 
a) kolaż obrazkowy, b) poza słowami występują znaki graficzne: nuty, 
pięciolinie, znaki matematyczne – czytane dowolnie w dowolnej ko-
lejności).
    10. wiersz meliczny (cechy: a) jego struktura całkowicie podporząd-
kowana rytmowi języka, b) struktura oparta na organizacji muzycznej, 
np.: psalm, teksty piosenek pisanych do muzyki pod konkretną melo-
dię, stąd występują takie cechy, jak: i) zharmonizowanie zdań utwo-
ru wierszowanego [literackiego, zapisanego słowami] i fraz muzycz-
nych [zapisanych nutami na pięciolinii], ii) zróżnicowanie sylabiczne 
poszczególnych wersów, bo ilość sylab [zgłosek] jest określona z góry 
przez liczbę nut w danym obszarze utworu muzycznego, zmienność 
sylabiczna utworu wierszowanego powstaje ze zmiennej ilości taktów 
w zapisie muzycznym albo z rozciągnięcia jednej sylaby na kilka nut, 
iii) istnienie strof (zwrotek) nieregularnych o zmiennej ilości wersów.
   11. wiersz zdaniowy to typ wiersza w ramach systemu nienumerycz-
nego, skonstruowany w myśl zasady, że całe zdanie jest jednostką struk-
tury wersu, np. średniowieczny wiersz intonacyjno-zdaniowy (cechy: 
a) każdy wers jest osobnym zdaniem lub b) każdy wers jest samodziel-
ną składniowo cząstką zdania, c) istnieją rymy w tzw. ‘klauzuli’ wer-
su, czyli tu: na końcu wersu, d) bywają tzw. rymy wewnętrzne) ; albo 
nowożytny wiersz zdaniowy (cechy różnicujące go od średniowiecz-
nego wiersza intonacyjno-zdaniowego to: a) osobnym wersem może 
być równoważnik zdania, b) bywają w nim zdania złożone, a każde ta-
kie zdanie składowe znajduje się w osobnym wersie, c) na ogół brak
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rymów), współczesny wiersz zdaniowy zbliżony jest do systemu wier-
sza wolnego.

4. Systemy wersyfikacyjne

   System wersyfikacyjny jest zbiorem generalnych prawideł na temat 
budowy wersu (linii utworu wierszowanego), grup wersów i całego 
wiersza (całego utworu wierszowanego). W polszczyźnie mamy dwie 
grupy systemów wersyfikacyjnych: I) systemy numeryczne, II) syste-
my nienumeryczne.
    Ad I) Systemy numeryczne są to takie systemy wierszy dających się 
policzyć („ponumerować”), a których budowa opiera się na regularnej 
liczbie jednostek rytmicznych w wersie i strofie, jak również na regu-
larnej liczbie mniejszych części strukturalnych zawartych w częściach 
większych (np. wersów zawartych w strofie). Wers jest tą mniejszą 
cząstką, a strofa (powiedzmy popularnie: „zwrotka”) jest ową częścią 
większą. W tej grupie systemów poetyckich „numerycznych” (o liczo-
nych jednostkach) wyróżnia się trzy następujące: 1) sylabizm – wiersz 
sylabiczny (w tym izosylabizm – utwór wierszowany o jednakowej, 
równej liczbie sylab w każdym wersie), 2) sylabotonizm – wiersz syla-
botoniczny, 3) tonizm – wiersz toniczny. Do systemów wierszy nume-
rycznych można zaliczyć także modyfikacje wspomnianych tu trzech 
systemów, o ile zachowują rytmiczność w obrębie jednostki struktu-
ry wiersza.
  Ad II) Systemy nienumeryczne są to takie systemy poetyckie, w któ-
rych utwory (wiersze) nie mają jakiegoś stałego, liczbowego (numero-
wanego) wzorca rytmicznego, lecz opierają się o inne zasady, takich 
jak np. reguły semantyczne (znaczeniowe), reguły składniowe, reguły 
brzmieniowe. Do utworów pisanych w ramach tego systemu nienume-
rycznego należą: 1) wiersz wolny, 2) wiersz zdaniowy.

5. Metryka i wersyfikacja

    Wszelkie utwory wierszowane, w tym te, jakimi są poezje religijne, 
tworzone są w różnych systemach wersyfikacyjnych. Wybór napisania 
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tekstu w takim lub innym systemie wersyfikacyjnym należy do autora.
    1. Wiersz sylabiczny – to wiersz, który ma równą liczbę sylab, na-
tomiast w języku polskim akcent stały pada tu zwykle na przedostat-
nią sylabę wersu. Należy zaznaczyć, że w wierszu sylabicznym – dane 
zdanie może kończyć się na wersie, ale nie musi, bo mogą wystąpić 
tzw. ‘średniówki’ (przerwy na złapanie oddechu przy czytaniu dłu-
giego wersu). Wiersz sylabiczny musi mieć więcej, niż jedną sylabę          
w jednym wersie, może być pisany: 2-zgłoskowcem, 3-zgłoskowcem, 
4-zgłoskowcem, 5-zgłoskowcem, 6-zgłoskowcem, 7-zgłoskowcem, 
8-zgłoskowcem, 9-zgłoskowcem, 10-zgłoskowcem, 11-zgłoskowcem, 
12-zgłoskowcem, 13-zgłoskowcem, 14-zgłoskowcem, 15-zgłoskow-
cem, 16-zgłoskowcem, 17-zgłoskowcem itd. Dłuższych wersów ra-
czej nie praktykuje się w języku poetyckim. Najbardziej popularne są 
tu jedenastozgłoskowce lub trzynastozgłoskowce (np. pisany 13-zgło-
skowcem Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, w którym także występu-
je średniówka po siódmej sylabie [wers ma budowę: 7 sylab (tu: śred-
niówka ||) + 6 sylab (tu: klauzula ||)]). Np. 

„Lit-wo, Oj-czy-zno mo-ja, || ty jes-teś jak zdro-wie ||”

(Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie)

     Ilość zgłosek (tj. ilość sylab) w jednej linijce (precyzyjniej: w jed-
nym wersie) da się policzyć i stanowi zawsze jakąś stałą liczbę (np. 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sylab [=zgłosek] przy-
padających na jeden wers). Ta określona, policzalna liczba sylab stano-
wi o nazwie danego typu wiersza (jaki to „zgłoskowiec”? Ilu-zgłosko-
wiec? Jaki to n-zgłoskowiec?).
    Wiersz sylabiczny to jest taki wiersz numeryczny, gdzie podstawą 
miary jest ta sama liczba sylab (zgłosek). W wierszu sylabicznym po-
jawia się tzw. akcent strukturalny w klauzuli i/lub w średniówce wersu.     
     W języku polskim z reguły na drugą sylabę od końca w wersie.
   2. Wiersz toniczny – to utwór wierszowany mający jednakową 
ilość tzw. „zestrojów akcentowych” w każdym wersie, przy czym roz-
kład „zestrojów akcentowych” jest zmienny (nie ma stałości rozkładu
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rozkładu sylab w wersie, jak w sylabizmie, tj. jak w wierszu sylabicz-
nym). Na temat zestrojów zob. np. Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajew-
ska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006).
    W teorii poezji (teorii literatury) – zestrój akcentowy – to grupa sy-
lab mająca sens (znaczenie), którą cechuje jeden tzw. główny akcent. 
Powtarzalność owych zestrojów akcentowych w ramach wersów two-
rzy rytm, tempo utworu. Zestroje akcentowe dzielimy na: 1) tzw. pro-
klityki i tzw. enklityki.
    Ad 1) proklityk – to akcentowana całość złożona ze słowa zasadni-
czego oraz słowa pomocniczego, które pojawia się przed nim i nie wy-
różnia się swoim własnym akcentem, np. „Na krzyż!”. Tu akcent pada 
na słowo „krzyż” (słowo zasadnicze), a „na” jest nieakcentowanym 
słowem pomocniczym. 
    Ad 2) enklityk – akcentowana całość złożona ze słowa zasadniczego 
oraz słowa pomocniczego, które pojawia się za nim i nie wyróżnia się 
swoim własnym akcentem, np. „zrodził się”. Tu akcent pada na słowo 
„zrodził” (słowo zasadnicze), a „się” jest nieakcentowanym słowem 
pomocniczym. np. w wersie „Chrystus zrodził się”.
   Regularny układ owych zmiennych zestrojów akcentowych w da-
nych wersach powoduje, że przy czytaniu pojawia się w strofie okre-
ślony a) muzyczny rytm oraz b) muzyczne tempo.
   3. Wiersz sylabotoniczny – to utwór wierszowany tworzony we-
dług reguł sylabotonizmu (systemu wersyfikacyjnego). W wierszu sy-
labotonicznym istotna jest nie tylko ilość sylab, ale także ilość zestro-
jów akcentowych w danym wersie. Wiersz sylabotoniczny złożony jest 
z określonych stóp metrycznych, wywodzących się z poezji starogrec-
kiej (stąd ich greckie nazwy). Powszechnie znane są następujące ro-
dzaje głównych stóp metrycznych w wersyfikacji polskiej (mała lite-
ra ‘s’ oznacza tu cząstkę nieakcentowaną, duża litera „S” oznacza tu 
cząstkę akcentowaną). 
     W polskiej poezji (według Adama Kulawika, Poetyka. Wstęp do teo-
rii dzieła literackiego (wyd. 3., Kraków 1997) najbardziej popularny-
mi stopami są: 1) trochej: Ss, 2) jamb: sS, 3) daktyl: Sss, 4) amfibrach: 
sSs, 5) anapest: ssS, 6) peon trzeci: ssSs.
   W pieśniach stylizowanych na pieśni ludowe występuje m.in. tzw. 
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A) wiersz trocheiczny [czterostopowiec trocheiczny], B) wiersz amfi-
brachiczny [czterostopowiec amfibrachiczny]. 
    Stopa (czyli rzecz związana z metryką, metrum) to istotne zagad-
nienie sylabotonizmu w polskiej poezji. Ma oczywiście zakorzenie-
nie teoretyczne oraz tradycję praktyczną w starożytnej Grecji i staro-
żytnym Rzymie. Stopa (od łac. pes) to „jednostka miary wierszowej”. 
W poezji greckiej i łacińskiej (iloczasowej) stopami były powtarzalne 
układy sylab długich i sylab krótkich. Upraszczając zagadnienie, moż-
na powiedzieć obrazowo w celach dydaktycznych, ad usum Delphini, 
że ‘iloczas’ to ilość czasu potrzebna na wypowiedzenie danej sylaby. 
Starożytna „długa sylaba” ma swój odpowiednik w nowożytnej „syla-
bie akcentowanej”. Starożytna „krótka sylaba” ma swój odpowiednik 
w nowożytnej „sylabie nieakcentowanej”. Np. w języku polskim (no-
wożytnym), który jest pozbawiony ‘iloczasu’, stopa to jest powtarzal-
ny układ sylab akcentowanych i nieakcentowanych.
   Lista stóp. Na zakończenie przeglądu zagadnienia podaję listę stóp 
(nazwę grecką i budowę danej stopy). Stopy według liczby „mor” (‘fo-
nemów’, najmniejszych cząstek mówionych) dzielą się na siedem ty-
pów: I) stopy dwumorowe, II) stopy trzymorowe, III) stopy cztero-
morowe, IV) stopy pięciomorowe, V) stopy sześciomorowe, VI) stopy 
siedmiomorowe, VII) stopy ośmiomorowe. Należy zauważyć, że nie 
ma typu „jednomorowego”, który składałby się z pojedynczych mor 
(cząstek, odpowiedników sylab, odpowiedników zestrojów akcento-
wych).
   Poniżej podano listę owych „stóp” charakterystycznych dla sylabo-
tonizmu (ściślej; utworów wierszowych sylabotonicznych), przy czym 
duże ‘S’ oznacza sylabę długą (według iloczasu) lub sylabę akcento-
waną (w sylabotonizmie), natomiast małe ‘s’ oznacza sylabę krótką 
(wg iloczasu) lub sylabę nieakcentowaną (w sylabotonizmie).
    Ad I) Stopa dwumorowa: pirychej (pirrychej, dybrach): ss. 
    Ad II) Stopy trzymorowe: 1) jamb: sS, 2) trochej (chorej): Ss, 3) try-
brach: sss. 
   Ad III) Stopy czteromorowe: 1) amfibrach: sSs, 2) anapest: ssS, 3) 
daktyl: Sss, 4) dypirychej (tetrabrach, proceleusmatyk): ssss, 5) spon-
dej: SS. 
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    Ad IV) Stopy pięciomorowe: 1) amfimakr (amfimacer, kretyk): SsS, 
2) antybakch (antybakchej, palimbakchej): SSs, 3) bakch (bakchej): 
sSS, 4) peon pierwszy: Ssss, 5) peon drugi: sSss, 6) peon trzeci: ssSs, 
7) peon czwarty: sssS; 
    Ad V) Stopy sześciomorowe: 1) antyspast: sSSs, 2) chorijamb: SssS, 
3) jonik a maiore: SSss, 4) jonik a minore: ssSS, 5) dyjamb: sSsS, 6) 
dytrochej (dychorej): SsSs, 7) molos (trymakr): SSS; 
   Ad VI) Stopy siedmiomorowe: 1) epitryt pierwszy: sSSS, 2) epitryt 
drugi: SsSS, 3) epitryt trzeci: SSsS, 4) epitryt czwarty: SSSs; 
    Ad VII) Stopa ośmiomorowa: 1) dyspondej: SSSS.
    Stopy według liczby sylab są podzielone na trzy typy: 
    I) stopy dwusylabowe, II) stopy trzysylabowe, III) stopy czterosy-
labowe. 
   Ad I) Stopy dwusylabowe: 1) jamb: sS, 2) pirychej (pirrychej, dy-
brach): ss, 3) spondej: SS, 4) trochej (chorej): Ss. 
   Ad II) Stopy trzysylabowe: 1) amfibrach: sSs, 2) amfimakr (amfima-
cer, kretyk): SsS, 3) anapest: ssS, 4) antybakch (antybakchej, palim-
bakchej): SSs, 5) bakch (bakchej): sSS, 6) daktyl: Sss, 7) molos (try-
makr): SSS, 8) trybrach: sss.
   Ad III) Stopy czterosylabowe: 1) antyspast: sSSs, 2) chorijamb: SssS, 
3) jonik a maiore: SSss, 4) jonik a minore: ssSS, 5) dyjamb: sSsS, 6) 
dypirychej (tetrabrach, proceleusmatyk): ssss, 7) dyspondej: SSSS, 8) 
dytrochej (dychorej): SsSs, 9) epitryt pierwszy: sSSS, 10) epitryt dru-
gi: SsSS, 11) epitryt trzeci: SSsS, 12) epitryt czwarty: SSSs, 13) peon 
pierwszy: Ssss, 14) peon drugi: sSss, 15) peon trzeci: ssSs, 16) peon 
czwarty: sssS. 
   4. Wiersz wolny (w ramach systemu nienumerycznego) jest to utwór, 
który nie jest zbudowany: A) ani na zgodności liczby sylab (jak w sy-
labizmie), B) ani na zgodności zestrojów akcentowych (jak w toni-
zmie), C) ani na zgodności stóp (jak w sylabotonizmie) – w danym 
wersie. Powyższe trzy zasady budowy wiersza wolnego są niejako ne-
gatywne (mówimy, jakich reguł wersyfikacyjnych do nich nie stosuje-
my, ale wcale nie mówimy pozytywnie, jakie reguły w tych wierszach 
wolnych stosujemy – bo brak takowych pozytywnych reguł w ogóle). 
W wierszu wolnym długość wersów może być, ale wcale nie musi być
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„analogiczna” (np. identyczna co do ilości sylab, zestrojów akcento-
wych lub stóp) i nie da się jej określić pozytywnymi regułami. Wiersz 
wolny może mieć rymy (ale nie musi – wtedy jest wierszem białym). 
Wiersz wolny rymowany oraz wiersz wolny biały – są dwoma osobny-
mi odmianami utworów poetyckich. Można oczywiście też łączyć ele-
menty wiersza białego i rymowanego w wierszu wolnym (nie jest to 
zabronione).
    Na temat rymów należałoby zrobić jednak osobny wykład, przy in-
nej okazji. Powyższa synteza popularna jest tylko zachętą dla młodych 
autorów do własnych poszukiwań twórczych, do eksperymentowania. 
Powszechna dostępność Internetu w Polsce nie wymaga, aby szcze-
gółowo w tym miejscu wgłębiać się w poszczególne zagadnienia. Je-
śli coś byłoby niezrozumiałe – można wpisać dany termin w Inter-
necie, zwykle po wpisaniu pojawi się jakiś słownik z wyjaśnieniami, 
przykładami oraz dalszymi odesłaniami (systemy hipertekstowe, sys-
temy eksperckie). Zawsze można wypożyczyć lub nabyć (albo czasem 
nawet zaglądnąć przez Internet do zeskanowanego tekstu dostępne-
go on-line w bibliotekach cyfrowych) jakiś dobry podręcznik poetyki,                                                                                                                              
w którym wszystkie te wyżej zasygnalizowane ogólnie, skrótowo za-
gadnienia są szczegółowo, dogłębnie rozpracowane, z opisami, anali-
zami, wyjaśnieniami ze zrozumieniem danych kwestii literaturoznaw-
czych.
    Niniejszy tekst ma charakter wprowadzający, czyli propedeutycz-
ny, nie pretendując do wyczerpania tematu, ale li tylko do zasygnali-
zowania sumarycznego, zebrania razem najważniejszych elementów 
wersologii i/lub wersyfikacji. Czytelnicy niniejszego tekstu, którzy sa-
modzielnie zechcieliby zastosować, wypróbować pewne elementy teo-
rii wersyfikacji w swojej praktyce poetyckiej, tworząc wiersze o tema-
tyce religijnej, z pewnością mogą rozwinąć własne pomysły poetyckie         
i sprawdzić, czytając potem na głos swe utwory, jak brzmi to, co sami 
napisali, stosując poznane zasady wersologiczne. Analiza własnych 
tekstów post factum także bywa pouczająca, jaki efekt dają poszcze-
gólne typy wersów? Jak brzmią dla ucha owe typy wersów lub stopy 
poetyckie? Dla osób zainteresowanych głębiej problematyką – poniżej 
zestawiłem bibliografię przedmiotu w wyborze.
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Z pewnością jednak największą satysfakcją dla każdego twórcy wier-
sza jest nowy utwór poetycki, napisany samoświadomie (z pełną świa-
domością istnienia reguł poetyki), w którym owe przypomniane tu tyl-
ko reguły tworzenia wersów są tylko i wyłącznie jednym ze środków 
do celu (a nie celem samym w sobie). Kryteriami twórczości ‘poetyc-
kiej’ są wszak obiektywne piękno-i-dobro oraz obiektywna prawda, 
ale także tzw. subiektywna, wewnętrzna prawda każdego artysty, która 
wynika z jego głębokiego doświadczenia Boga i Stworzenia.
    Poeta religijny niewątpliwie nie może być niedouczonym twórcą                                                                                                                              
i popełniać elementarne błędy (wtedy stałby się pośmiewiskiem na 
swoje własne życzenie, a złośliwych krytyków nigdy nie brakuje). 
Poeta religijny powinien wciąż starać się prześcignąć samego siebie             
w coraz doskonalszym pisaniu coraz to lepszych i urozmaiconych, bo-
gatych wersyfikacyjnie tekstów utworów poetyckich. Rozwój poetycki 
twórcy religijnego polega wszak na pewnej transgresji, pokonywania 
coraz to nowych, wyższych poprzeczek stawianych samemu sobie. Sa-
moświadomy rozwój artystyczny powinien sobie przyjąć każdy twór-
ca poezji religijnej.
     Jako Polacy jesteśmy narodem chrześcijańskim od momentu chrztu 
Mieszka I i jego dworu w 966 r. i ta ponadtysiącletnia tradycja chrze-
ścijańska nas szczególnie zobowiązuje do rozwijania polskiej poezji 
religijnej, pisanej w duchu Chrystusowym. Kto, jeśli nie my? Kto, je-
śli nie polscy poeci i polskie poetki – mają rozwinąć i ponieść dalej            
w przyszłość polską poezję chrześcijańską? Polska poezja chrystuso-
wa, polska poezja maryjna, polska poezja hagiograficzna, polska po-
ezja angelologiczna, duchowa. Owe wszystkie obszary tematyczne 
czekają na nieustanne rozwijanie, a to ich wzrostu potrzeba wiedzy, 
rozumnej wiedzy o konstrukcji utworów poetyckich, niejako „know 
how”, tajników pisarstwa „od kuchni”, jak się to robi? Jak stolarz wy-
kona dobry stół, jeśli nie wie, jak to zrobić? Jak poeta religijny napi-
sze dobry wiersz, jeśli nie wie, jak to zrobić, jak wyglądają zasady kon-
strukcji wersów, itd.? Stąd owe wykłady dla młodych poetów i poetek 
może trafią na podatny grunt i rozwinie się przez to niejeden ukryty ta-
lent? Szukamy młodych talentów poetyckich w zakresie poezji religij-
nej, temu służą owe konkursy jednego wiersza.
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   Tu pozwalam sobie na pewną okolicznościową dygresję. Mamy            
w swojej historii rok szczególny. W 2016 r. mija 1050-ta rocznica 
Chrztu księcia Mieczysława I z dynastii rodzimej, piastowskiej, więc 
rok to szczególny, niezwykły, jubileuszowy. Wizyta Jego Świątobliwo-
ści Papieża Franciszka w Polsce oraz Światowe Dni Młodzieży w Kra-
kowie (światowej Stolicy Miłosierdzia Bożego) w lipcu 2016 r. i trwa-
jący Jubileuszowy Rok Miłosierdzia – niechaj stanowią wieczną in-
spirację poetycką dla pokoleń polskich poetów i poetek. Należałoby 
uczcić poetycko także owe wydarzenia religijne nie tylko okoliczno-
ściowymi wierszami na temat, ale dziełem trwalszym, osobowym – 
własnym samorozwojem poetyckim, silnym postanowieniem codzien-
nej pracy nad sobą i nad własnymi wierszami. Tylko przez ogólne pod-
niesienie literackiego poziomu warsztatowego poetów polskich jeste-
śmy w stanie tworzyć w coraz to większym wymiarze coraz to lepszą 
polską kulturę chrześcijańską. Trzeba wciąż stawać się lepszym od sa-
mego siebie czy od samej siebie.
    W swoich wykładach staram się delikatnie naprowadzać Czytel-
ników na jakieś coraz to inne tory myślenia, które mogą się przydać 
w praktyce pisarskiej poety religijnego. Z pewnością nikt nie stanie 
się doskonałym poetą od samego czytania podręczników poetyckich, 
wszak to nieustanna praktyka, ciągłe ćwiczenie tworzą mistrza. Stąd 
poniżej pokazuję obszerny wybór literatury przedmiotu dla orientacji 
Czytelników, jak bogaty to obszar badawczy i jak wiele tu już powie-
dziano, nie tylko po polsku, ale w różnych innych językach. 
    Jeśli te moje posłowia (stanowiące pewną serię artykułów popular-
nych) stały się dla kogoś choćby niewielką inspiracją, to już spełni-
ły swoje zadanie. Staram się w swoich tekstach życzliwie naprowa-
dzać, wspomagać, uprawiając swoistą dydaktykę literatury religijnej 
w praktyce „na odległość”, niejako na wyczucie, nie mając pewności, 
czy te moje uwagi odnoszą jakiś realny skutek i czy trafiają perfekcyj-
nie w zapotrzebowanie Czytelników. Nie chciałbym natomiast być sę-
dzią poszczególnych wierszy, tu każdy musi sam oceniać, na jakim jest 
obecnie etapie jego twórczość?
    Powinniśmy nie tylko pisać wiersze, ale i pracować nad pisaniem 
wierszy. I na tej krytycznej, samoświadomej pracy nad wierszami –
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tym razem od strony wersyfikacyjnej – skupiliśmy się dziś przy okazji 
„wersologicznego” tematu, zaledwie naszkicowanego. Ten sam temat 
poezji religijnej, np. Boże Narodzenie czy Zmartwychwstanie może-
my przeprowadzić na miliony sposobów, inwencja jest tu nieskończe-
nie wielka, także pod względem wersyfikacji inaczej brzmią rozmaite 
„zgłoskowce”, choć niby ten sam tekst. 
    Proszę popróbować na „poetyckie zadanie domowe” poeksperymen-
tować i napisać kilkanaście różnych wierszy (krótkich utworów wier-
szowanych) o różnej ilości wersów, należących do poszczególnych 
systemów wersyfikacyjnych, stosując różne stopy poetyckie. Jak róż-
norodne efekty „muzyczne” można uzyskać, pisząc na ten sam temat, 
ale nie w ten sam sposób? Każdy z nas jest inny, każdy jest niepowta-
rzalną osobą, dlatego poezje każdego twórcy są inne, niepowtarzalne, 
można nad nimi jednak stale, codziennie pracować według zasad ogól-
nych, podnosząc ich poziom artystyczny, literacki. 
   Na koniec osobista dygresja – takie oto zdanie. „Cierpliwą pracą 
można zawsze osiągnąć upragniony cel. Powodzenia!” (Alfred Szklar-
ski, pisarz, Katowice, Pałac Młodzieży, 12 grudnia 1981 r., wpis do 
pierwszego zeszytu wierszy autora niniejszego tekstu). 
    Czuję się do dziś tylko przechodnim mandatariuszem tego zdania. 
Tę dedykację autora słynnej powieściowej serii „Tomków”, zapisaną 
w ostatnim dniu karnawału „Solidarności”, powierzam dziś publicz-
nie, po latach, także innym, młodszym adeptom pióra, polskim poet-
kom i poetom, niejako w sztafecie pokoleń. Poetą (vel - poetką) staje-
my się poprzez cierpliwą pracę nad poezją oraz nad samymi sobą, nad 
własną duchowością, nad uporządkowaniem swojego wnętrza. Wersy-
fikacja z kolei porządkuje nasze utwory poetyckie, czyni z nich pewien 
niepowtarzalny ład i osobistą harmonię. Wersyfikacja jest niejako spo-
sobem wyrażenia naszej duchowości w postaci utworu wierszowane-
go. Inną moc ekspresyjną mają krótkie wersy dwu-trzy sylabowe, inne 
długie trzynastozgłoskowce... Spróbujmy znaleźć dla wyrażenia indy-
widualnego stylu swojej własnej duszy – stosowny styl poetycki, środ-
ki artystyczne (tropy stylistyczne) i odpowiednią wersyfikację.
    Zapytajmy na koniec samych siebie (samą siebie, samego siebie). Co 
mi w duszy gra? A co mi w wersie gra? Czy to, co gra w moim wersie, 
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jest tym samym, co gra w mojej duszy? Ponadto: czy tak samo gra          
i czy należycie oddaje ową moją własną, indywidualną grę duchową? 
Czy muzyka mojej duszy jest wystarczająco dobrze, prawidłowo od-
dana przez rytm wersów, tempo muzyczne moich wierszy? Czy rytmi-
ka duchowa i metrum w poezji współgrają tu ze sobą po mistrzowsku? 
W gruncie rzeczy nie powinno być zgrzytów pomiędzy wewnętrznym 
doświadczeniem duchowym artysty a zewnętrznym wyrazem owego 
doświadczenia, jakim jest utwór np. literacki, w tym – tekst poetycki.

dr Marek Mariusz Tytko

Uniwersytet Jagielloński

Kraków, Objawienie Pańskie, 6 stycznia 2016 r.
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