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(na przykładzie poezji Juliusza Słowackiego)

Badanie języka poetyckiego jest kwestią pociągającą, ale równocześnie trudną. 
Wynika to z jednej strony z charakteru materiału stanowiącego podstawę analiz, 
zdecydowanie odmiennego od innych funkcjonalnych odmian języka, nastawionych 
przede wszystkim na komunikację, z drugiej z braku ogólniejszej metodologii, dają
cej się stosować w opisach lingwistycznych wierszowanych tekstów zarówno epok 
starszych, jak i współczesnej1.

1 Zob. zwłaszcza prace teoretyczne dotyczące języka artystycznego w opracowaniach bibliograficz
nych Kwiryny Handke i Ewy Rzetelskiej-Feleszko (1977) oraz Stanisława Gajdy (1995).

W naszym artykule zamierzamy pokazać pewne możliwości badania tzw. poetyc
kich konstrukcji nominalnych (PKN), środków ważnych dla istoty ideowej i arty
stycznej wypowiedzi poetyckich. Przez PKN - bazę empiryczną opisu - rozumiemy 
połączenia nominalne, złożone z przymiotnika i rzeczownika, których zakres wy
stępowania (ekstensja) ogranicza się do tekstów poetyckich. Pola badawczego nie 
rozciągamy na całość dziejów historycznoliterackich, lecz zacieśniamy do romanty
zmu, a w jego ramach do poezji Juliusza Słowackiego, wieszcza narodowego, kre
sowianina, przedstawiciela tzw. ukraińskiej szkoły w poezji polskiej, którego dwu
setną rocznicę urodzin obchodziliśmy w 2009 r. Ponieważ dotychczas zajmowano 
się głównie słownictwem, gramatyką i ogólnie językiem oraz stylem J. Słowackie
go (por. m.in. Boleski 1951, 1956; Klemensiewicz 1951, 1957; Maiły 1952; Górny 
1959; Skubalanka 1966, 1967; Zembaty-Michalakowa 1973), w tej pracy chcieli
byśmy podjąć inny kierunek analiz, mianowicie związków składniowo-semantycz- 
nych, jakie zachodzą w poetyckich strukturach nominalnych danego autora.

PKN proponujemy rozpatrywać w trzech płaszczyznach językowych: kategorial- 
nej (I), produktywnościowej (II) i intertekstualnej (III). Przytaczany materiał eg- 
zemplifikacyjny pochodzi z pierwszego tomu Utworów wybranych J. Słowackiego 
(1969).
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Ad 1. Kategorie PKN są rezultatem klasyfikacji semantycznej połączeń przy- 
miotnikowo-rzeczownikowych, przedstawiano ją już w trzech różnych pracach 
autora: Łączliwość... (Śliwiński 1990), Słownik... (1993), Poetyckie konstrukcje... 
(2000), poświęconych zespoleniom składniowo-semantycznym przymiotników 
z rzeczownikami we współczesnej polszczyźnie i w dziejach polskiego wiersza. Nie 
ma więc - naszym zdaniem - powodów, by szerzej powtarzać tutaj założenia opisu, 
zwrócimy natomiast uwagę tylko na te elementy, które będą potrzebne w dalszej 
charakterystyce poetyzmów.

Każda konstrukcja nominalna, złożona z adiektywów i substantiwów, była oce
niana pod względem ośmiu kryteriów językowych: konotacji kategorialnej (kk), 
akomodacji kategorialnej (ak), konotacji leksykalnej (kl), akomodacji leksykalnej 
(al), wiedzy o świecie (w), uzusu językowego (u), regularności połączenia (rp), 
regularności znaczeniowej (rzn). Przebadanie dużego zbioru tekstów pokazało, że 
użytkownicy języka wyzyskują praktycznie jedynie 11 wariantów łączliwościo- 
wych, cztery zespolenia zaś stanowią struktury potencjalne, zdolne w każdej chwili 
się zaktualizować. Wśród tych 11 wariantów połączeniowych kategoria 1 obejmu
je układy regularne, podstawowe, zwyczajne, kategorie 2-4 układy frazeologiczne, 
a kategorie 5-11 układy poetyckie. Klasa ostatnia to właśnie przedmiot naszego za
interesowania badawczego.

W poezji J. Słowackiego występują następujące klasy PKN:
- kategoria 6 (kk+, kl-, ak+, al+, w+, u-, rp-, rzn-): chłodna twarz = ‘niewyra- 

żająca żadnych uczuć, obojętna’; czarny, cień1 = ‘zły’; jasna; droga = ‘wyraźna’; 
jasny/ grób = ‘pełen chwały’; wysoki. ślub = ‘dozgonny’; zimna łza = ‘nienamiętna, 
smutna’;

- kategoria 7 (kk+, kl-, ak+, al+, w-, u-, rp-, rzn+): różowa łza·,
- kategoria 8 (kk+, kl-, ak+, al+, w-, u-, rp-, rzn-): ciemny 2 anioł = ‘zły’; ciem

ny,duch = ‘zły’; ciemna, muzyka', ciemny, szatan = ‘zły’; ciemny2 świat', czarna! 
mara = ‘katastroficzna, tragiczna wizja’; czarny2 anioł = ‘zły’; czarna2 dusza = ‘zła’, 
czarne,serce = ‘złe’; czarny2 szatan = ‘zły’; czerwony sen = ‘sen o krwawej rzezi’; 
czysty duch', lekki! duch = ‘niepoważny’; purpurowy miecz = ‘zbroczony krwią’; 
smętna mara', zielona szyba = ‘zapłakane, smutne oko’; zimna gwiazda = ‘obojęt
na’ ; zimny poemat',

- kategoria 11 (kk-, kl-, ak-, al+, w-, u-, rp-, rzn-): biedna2myśl, biedna,oj
czyzna, biedna, twarz, błękitna myśl, błękitne spojrzenie, chory żywot, ciemnat księ
ga, ciemnet marzenie, ciemna; myśl, ciemny t poemat, czarna/choroba, czcza chwila, 
czuła! rzecz, dumny; los, dumne; oblicze, dumny; orzeł, dumna;pierś, dumne; serce, 
dumna, stopa, dumny; szyszak, dumna; wola, głucha pieśń, głucha rzecz, głuche su
mienie, głucha trumna, głupia poezja, gołe dzieło, gorący anioł, gorzka wolność, 
jasna! chwała, leniwa myśl, martwa ojczyzna, martwy świat, mądre zdanie, naga po
ezja, niemy! głos, niesforna struna, nikczemne serce, okrutna chwila, okrutna krew, 
pokorna książeczka, ponura burza, ponury cień, ponury cmentarz, ponura pieśń, 
posępna chmura, posępny gmach, posępna góra, posępny hymn, posępne okno, po
sępny orzeł, posępna runa, posępny zamek, pusta; praca, rubaszny czerep, słodki;

- Znaczenia leksemów z cyfrą w indeksie dolnym wykażemy w załączonym do artykułu słowniczku. 
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kurant, słodka! rzecz, smętny kraj, smętny księżyc, smętny los, smętny łabędź, smętna 
muzyka, smętna pora, smętna pustynia, smętna rana, smętne serce, smętny słowik, 
smętna sowa, smętna twarz, smętna wrona, smutny blask, smutny bocian, smutny 
dzień, smutne echo, smutny głos, smutna godzina, smutny gościniec, smutna kolej 
(czego), smutny księżyc, smutny kurhan, smutna lutnia, smutne oko, smutny poemat, 
smutna poezja, smutna powieść, smutny ptak, smutne serce, smutny słowik, smutna 
twarz, smutny wypadek, spokojnyt dom, srogit bat, sroga! kula, szczęśliwa ziemia, 
śmiała rzecz, wesoła chwila, wiotki! smutek, zimna rzeczywistość.

Nasycenie utworów poety poszczególnymi klasami semantycznymi jest niejed
norodne, gdyż na kategorię 6 przypada 6 PKN (4,9%), 7 - 1 PKN (0,8%), 8-18 
PKN (14,6%), a na 11 aż 98 PKN (79,7%). Procentowy udział typów połączeń syn- 
taktycznych w wierszach zgadza się mniej więcej z rozkładem kategorii w poezji 
doby romantyzmu z tą różnicą, że kategoria 6 u Słowackiego o 2% przewyższa na
sycenie właściwe dla całej epoki historycznoliterackiej.

Rozbieżności daje się też zauważyć między dokonaniami jednostki a ogółem pi- 
szących na poziomie subkategorii - składników kategorii 8 i 11. U Słowackiego 
bowiem subkategoria 8a, o składzie przymiotnik oznaczający cechę fizyczną (jako
ściową lub ilościową) + rzeczownik, odchyla się o 25% od wartości charakterystycz
nych dla okresu literackiego, a subkategoria 1 la o tej samej budowie góruje o 5% 
nad danymi znamiennymi dla epoki romantyzmu.

Owe trzy zauważalne różnice ilościowe w układzie kategorii/subkategorii trze
ba ocenić dodatnio, świadczą one o nowszych tendencjach rozwojowych w poezji 
wieszcza i przełamywaniu tradycyjnych wzorców poetyckich.

Ad II. Leksemy - komponenty poszczególnych połączeń składniowych różnią się 
pod względem liczby tworzonych PKN, czyli produktywności syntaktycznej. Zdol
ności leksemów do generowania związków składniowych nie należy identyfikować 
z frekwencją tekstową.

Ranking produktywności leksykalnej przymiotników w PKN wygląda następu
jąco: smutny 20 PKN, smętny 14 PKN, dumny/ 8 PKN, posępny 8 PKN, ciemny2 
5 PKN, czarny2 5 PKN, ciemny! PKN, zimny 4 PKN, biedny2 3 PKN, głuchy 3 PKN, 
jasny! 3 PKN, ponury 3 PKN, błękitny 2 PKN, martwy 2 PKN, okrutny 2 PKN (zob. 
alfabetycznie uporządkowane połączenia, wchodzące w skład wyróżnionych kate
gorii).

Na jego podstawie można określić dominującą w tekstach uczuciową postawę 
podmiotu lirycznego. Cechy psychiczne smutny, smętny, dumnyz, posępny, a także 
pozostałe przymiotniki wyrażają nastrój tego, kto kreuje rzeczywistość przedstawio
ną w wypowiedzi poetyckiej.

Natomiast produktywność leksykalna rzeczowników w PKN kształtuje się tak 
oto: serce 5 PKN (czarne serce, dumnet serce, nikczemne serce, smętne serce, smut
ne serce), myśl 4 PKN (biedna2 myśl, błękitna myśl, ciemna! myśl, leniwa myśl), 
rzecz 4 PKN (czuła! rzecz, głucha rzecz, słodkat rzecz, śmiała rzecz), twarz 4 PKN 
(biedna2 twarz, chłodna twarz, smętna twarz, smutna twarz), anioł 3 PKN (ciemny2 
anioł, czarny anioł, gorący anioł), chwila 3 PKN (czcza chwila, okrutna chwila, 
wesoła chwila), duch 3 PKN (ciemny2duch, czysty duch, lekki; duch),poemat 3 PKN 
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(ciemny! poemat, smutny poemat, zimy poemat), poezja 3 PKN (głupia poezja, naga 
poezja, smutna poezja), pozostałe leksemy zaś cień, głos, księga, los, łza, mara, 
muzyka, ojczyzna, orzeł, pieśń, słowik, szatan, świat tworzą nie więcej niż 2 PKN. 
Lista rankingowa produktywnych rzeczowników pozwala znowu wskazać główne 
typy liryki uprawiane przez J. Słowackiego, a mianowicie uczuciową, refleksyjną, 
metafizyczną i autotematyczną.

Badania produktywności składniowej leksemów w PKN pomagają, jak się oka
zuje, nie tylko ustalić klasy wyrazów monoproduktywnych (tworzących 1 PKN, 
np.: chłodny, czerwony, czysty, lekki, purpurowy, chory, czczy, leniwy, mądry, nie
sforny, nikczemny, okrutny, pokorny czy droga, dusza, gość, gwiazda, hymn, krew, 
książeczka, kurant, marzenie, oblicze, ptak, smutek, struna, wola, ziemia, żywot) 
i poliproduktywnych, ale również wydobyć tzw. słowa klucze, określające postawę 
psychiczną nadawcy tekstu oraz kreowany przez niego typ wypowiedzi poetyckiej.

Ad III. Przez intertekstualność rozumiemy nawiązanie PKN Słowackiego oraz Sło
wackiego i innych romantyków do poezji staropolskiej lub inspirowanie się poezji 
nowopolskiej PKN Słowackiego oraz Słowackiego i innych romantyków. W rozwa
żaniach intertekstualnych wydzielamy - co widać - dwie klasy poetyzmów: z jednej 
strony PKN właściwe tylko Słowackiemu, z drugiej zaś PKN Słowackiego i innych 
romantyków.

PKN J. Słowackiego, nawiązujące do staropolszczyzny lub kontynuowane w no- 
wopolszczyźnie, przedstawiamy z uwzględnieniem danych ilościowych na schema
cie 1.

Schemat 1. PKN J. Słowackiego

Objaśnienia do schematu 1 z przytoczeniem przykładów:
a) poezja staropolska podstawą dla PKN J. Słowackiego: czcza chwila S. Trem

becki (Ośw.3), gorzka wolność J. A. Żydowski (Bar.), niemy! głos A. Naruszewicz 
(Ośw.), okrutna chwila M. Borzymowski (Bar.), smętne serce J. Rybiński (Ren.), 
smętna twarz S. Twardowski (Bar.);

b) oryginalne PKN J. Słowackiego, np.: błękitna myśl, chłodna twarz, chory ży
wot, ciemne! marzenie, czuła! rzecz, dumny/ los, głuche sumienie, gorący anioł, jas

3 Użyte skróty oznaczają poszczególne okresy literackie: Ren. - renesans, Bar. - barok, Ośw. - oświe
cenie, Rom. - romantyzm, Poz. - pozytywizm, Mod. - modernizm, Dw. - dwudziestolecie między
wojenne, Wsp. - współczesność.
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na/ droga, leniwa myśl, naga poezja, nikczemne serce, pokorna książeczka, ponury 
cmentarz, posępny zamek, purpurowy miecz, różowa łza, rubaszny czerep, słodki; 
kurant, smętny słowik, smutny poemat, szczęśliwa ziemia, wysoki ślub, zimna rze
czywistość;

c) PKN J. Słowackiego pochodzące z poezji staropolskiej: czcza chwila, gorzka 
wolność, niemyj głos, okrutna chwila, smętne serce, smętna twarz;

d) oryginalne PKN J. Słowackiego przejęte przez poezję nowopolską: błękitne 
spojrzenie L. Staff (Mod.), W. Broniewski, T. Różewicz (Wsp.); ciemnylpoemat 
M. Jastrun (Wsp.); ciemny2duch Cz. Miłosz (Wsp.); ciemny¿świat W. Broniewski 
(Dw.), Cz. Miłosz, W. Szymborska (Wsp.); czarna; choroba L. Staff (Mod.); czarny2 
anioł W. Broniewski (Dw.), T. Chróścielewski, J. Harasymowicz (Wsp.); czarne¿ser
ce S. Baliński (Dw.), Cz. Miłosz (Wsp.); dumne¿serce A. Pilecki, Z. Trzeszczkow- 
ska (Poz.), L. Staff, S. Wyrzykowski (Mod.), W. Broniewski (Wsp.); dumny¿szyszak
J. Kasprowicz (Mod.); głucha pieśń L. Staff (Wsp.); posępna chmura K. Tetmajer 
(Mod.); posępny gmach S. Grędziński (Dw.); smętna mara K. Tetmajer (Mod.); smut
na lutnia J. Przyboś (Wsp.); spokojny ¿dom W. Stebelski (Poz.), A. Słonimski (Dw.); 
zimna gwiazda L. Staff (Mod.), Cz. Miłosz, T. Różewicz, T. Sułkowski (Wsp.);

e) PKN J. Słowackiego pochodzące z poezji staropolskiej, przejęte przez poezję 
nowopolską: smętna twarz W. Gomulicki (Poz.), Z. Królikowski (Mod.).

Równolegle do układu 1 rozwija się konfiguracja 2, w której PKN J. Słowac
kiego i innych romantyków wychylają się w przeszłość, ku staropolszczyźnie, albo 
w przyszłość, ku nowopolszczyźnie. Tak ukształtowane konstrukcje poetyckie uka
zuje schemat 2, zawierający odpowiednie dane ilościowe.

Schemat 2. PKN J. Słowackiego i innych romantyków

bj-13 1-------- di-7
¡to

Ci-9 I==^> e,-6

Komentarz do schematu 2 z przykładami:
at) poezja staropolska podstawą dla PKN J. Słowackiego i innych romanty

ków: biedna ¿ojczyzna S. Twardowski (Bar.), M. Mackiewicz (Ośw.); czarna ¿dusza 
A. Naruszewicz (Ośw.); smutny dzień I. Krasicki (Ośw.); smutne echo M. Borzy- 
mowski (Bar.); smutna kolej (czego) J. Jasiński, I. Krasicki, K. Węgierski, F. Zabłoc
ki (Ośw.); smutne okol/oczy J. Kochanowski (Ren.), Anonim, Sz. Zimorowic (Bar.), 
smutne serce J. Kochanowski, M. Rej (Ren.), Anonim, K. Arciszewski, O. Karma- 
nowski, S. Morsztyn, B. Zimorowic, Sz. Zimorowic (Bar.); smutna twarz J. Kocha
nowski (Ren.); wesoła chwila Anonim (Ren.), M. Borzymowski, A. Ines, Sz. Zimo
rowic (Bar.), S. Trembecki (Ośw.);
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bj PKN J. Słowackiego i innych romantyków: biedna., myśl J. Słowacki, 
S. Fillebom; ciemnat myśl J. Słowacki, A. Mickiewicz; czarny, szatan J. Słowac
ki, S. R. Rozbicki; czysty duch J. Słowacki, F. Faleński; dumnal pierś J. Słowacki,
K. Ostrowski; martwa ojczyzna J. Słowacki, Z. Krasiński; martwy świat J. Słowacki, 
A. Mickiewicz; ponury cień J. Słowacki, T. Lenartowicz; ponura pieśń J. Słowac
ki, F. Faleński, W. Pol; smutna godzina J. Słowacki, L. Nabielak; smutny księżyc 
J. Słowacki, J. Dworzecki; smutny kurhan J. Słowacki, S. Winnicki; smutna powieść 
J. Słowacki, W. Syrokomla;

ej PKN J. Słowackiego i innych romantyków pochodzące z poezji staropolskiej: 
biedna, ojczyzna J. Słowacki, Z. Krasiński; czarna, dusza J. Słowacki, C. Norwid; 
smutny dzień J. Słowacki, F. Faleński, O. Mokrzecki; smutne echo J. Słowacki,
J. N. Jaśkowski; smutna kolej (czego) J. Słowacki, F. Faleński, J. B. Zaleski; smutne 
okoł/oczy J. Słowacki, S. Januszowski, J. Korsak, Z. Krasiński, Z. A. Kretowicz, 
A. Mickiewicz, J. B. Zaleski; smutne serce J. Słowacki, A. Dunin-Borkowski, 
Cz. Szabrański; smutna twarz J. Słowacki, T. Lenartowicz, A. Mickiewicz; wesoła 
chwila J. Słowacki, A. Mickiewicz;

dj PKN J. Słowackiego i innych romantyków przejęte przez poezję nowopolską: 
biedna2myśl K. Bąkowski (Poz.), W. Orkan (Mod.); ciemna,myśl J. Tuwim (Dw.); 
martwy świat J. Przyboś (Wsp.); ponury cień A. Asnyk (Poz.), J. Krobicki, M. Kuli
kowska, L. Staff, J. Wiśniowski (Mod.); ponura pieśń B. Czerwieński, Z. Kamiński, 
M. Konopnicka (Poz.), L. Staff, K. Tetmajer (Mod.); smutna godzina G. Daniłowski 
(Mod.); smutny księżyc A. Ziemianin (Wsp.);

ej PKN J. Słowackiego i innych romantyków pochodzące z poezji staropolskiej, 
przejęte przez poezję nowopolską: smutny dzień Cz. Jankowski, Μ. K. Kochanow
ski, M. Konopnicka (Poz.), L. Staff (Mod.), L. Staff (Dw.); smutna kolej (czego) 
S. Grudziński (Poz.); smutne oko//oczy A. Asnyk, I. Baliński, M. Bałucki, L. Bene- 
dyktynowicz, M. Konopnicka (Ροζ.), B. Butrymowicz, G. Daniłowski, W. Rolicz 
Lieder (Mod.), K. K. Baczyński, K. I. Gałczyński, W. Oszajca (Wsp.); smutne serce 
W. Gomulicki (Ροζ.), T. Miciński, Z. Różycki, L. Staff (Mod.), F. Przysiecki (Dw.); 
smutna twarz W. Gomulicki, M. Konopnicka, F. Nowicki, S. Rossowski (Poz.),
K. I. Gałczyński, J. Stachowski (Dw.), J. Przyboś (Wsp.); wesoła chwila J. Kaspro
wicz (Mod.).

Z porównania obu klas poetyzmów wyodrębnionych w płaszczyźnie intertekstu- 
alnej wynika, że PKN J. Słowackiego pochodzące z poezji staropolskiej stanowią 
w pierwszym zbiorze form 6%, podczas gdy na PKN J. Słowackiego i innych ro
mantyków przypada aż 35% struktur, składników drugiego zestawu. Powyższe dane 
świadczą o indywidualnym dążeniu Słowackiego do budowy w utworach figur sty
listycznych nowych i oryginalnych, czym przede wszystkim można tłumaczyć niski 
udział PKN nawiązujących do tradycji literackiej epok poprzednich.

Badania intertekstualne, dające perspektywę oglądu dziejów poezji dawniejszej 
i nowszej, służą także pokazaniu, w jaki sposób następuje stopniowa konwencjona- 
lizacja analizowanych PKN w poetyckiej odmianie polszczyzny. Ponieważ zachodzi 
ona w jednym wariancie języka i nie przekracza jego granic, moglibyśmy ją nazwać 
konwencjonalizacją stylistyczną. Gdyby jednak okazało się, że materiał poetycki 
przekroczył granice innych stylów funkcjonalnych, nastąpiłaby konwencjonalizacja 
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szersza - językowa - PKN i wzbogacenie zasobów frazeologicznych polszczyzny 
ogólnej.

Materiał empiryczny pozwala wyodrębnić dwie drogi konwencjonalizowania 
stylistycznego PKN:

1. na skutek powtarzalności konstrukcji w poszczególnych epokach historyczno
literackich (czterech lub więcej):

dumne t serce J. Słowacki (Rom.), A. Pilecki, Z. Trzeszczkowska (Poz.), L. Staff, 
S. Wyrzykowski (Mod.), W. Broniewski (Wsp.);

smętna twarz S. Twardowski (Bar.), J. Słowacki (Rom.), W. Gomulicki (Poz.), 
Z. Królikowski (Mod.);

smutny dzień I. Krasicki (Ośw.), F. Faleński, O. Mokrzecki, J. Słowacki (Rom.), 
Cz. Jankowski, Μ. K. Kochanowski, M. Konopnicka (Poz.), L. Staff (Mod.), L. Staff 
(Wsp.);

smutne okol/oczy J. Kochanowski (Ren.), Anonim, Sz. Zimorowic (Bar.), S. Ja- 
nuszowski, J. Korsak, Z. Krasiński, Z. A. Kretowicz, A. Mickiewicz, J. Słowac
ki, J. B. Zaleski (Rom.), A. Asnyk, I. Baliński, M. Bałucki, L. Benedyktynowicz, 
M. Konopnicka (Ροζ.), B. Butrymowicz, G. Daniłowski, W. Rolicz Lieder (Mod.),
K. K. Baczyński, K. I. Gałczyński, W. Oszajca (Wsp.);

smutne serce J. Kochanowski, M. Rej (Ren.), Anonim, K. Arciszewski, O. Kar- 
manowski, S. Morsztyn, B. Zimorowic, Sz. Zimorowic (Bar.), A. Dunin-Borkowski,
J. Słowacki, C. Szabrański (Rom.), W. Gomulicki (Ροζ.), T. Miciński, Z. Różycki,
L. Staff (Mod.), F. Przysiecki (Dw.);

smutna twarz J. Kochanowski (Ren.), T. Lenartowicz, A. Mickiewicz, J. Sło
wacki (Rom.), W. Gomulicki, M. Konopnicka, F. Nowicki, S. Rossowski (Poz.),
K. I. Gałczyński, J. Stachowski (Dw.), J. Przyboś (Wsp.);

wesoła chwila Anonim (Ren.), M. Borzymowski, A. Ines, Sz. Zimorowic (Bar.), 
S. Trembecki (Ośw.), A. Mickiewicz, J. Słowacki (Rom.), J. Kasprowicz (Mod.);

2. na skutek repetycyjnego użycia struktur przez pojedynczych twórców (co naj
mniej czterech):

biedna?myśl S. Fillebom, J. Słowacki (Rom.), K. Bąkowski (Poz.), W. Orkan 
(Mod.);

biedna? ojczyzna S. Twardowski (Bar.), M. Mackiewicz (Ośw.), Z. Krasiński, 
J. Słowacki (Rom.);

błękitne spojrzenie J. Słowacki (Rom.), L. Staff (Mod.), W. Broniewski, T. Ró
żewicz (Wsp.);

ciemny? świat J. Słowacki (Rom.), W. Broniewski (Dw.), Cz. Miłosz, W. Szym
borska (Wsp.);

czarny? anioł J. Słowacki (Rom.), W. Broniewski (Dw.), T. Chróścielewski, 
J. Harasymowicz (Wsp.);

ponury cień T. Lenartowicz, J. Słowacki (Rom.), A. Asnyk (Poz.), J. Krobicki,
M. Kulikowska, L. Staff, J. Wiśniowski (Mod.);

ponura pieśń F. Faleński, W. Pol, J. Słowacki (Rom.), B. Czerwieński, Z. Ka
miński, M. Konopnicka (Poz.), L. Staff, K. Tetmajer (Mod.);

smutna kolej (czego) J. Jasiński, I. Krasicki, K. Węgierski, F. Zabłocki (Ośw.), 
F. Faleński, J. Słowacki, J. B. Zaleski (Rom.), S. Grudziński (Poz.);
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zimna gwiazda J. Słowacki (Rom.), L. Staff (Mod.), Cz. Miłosz, T. Różewicz, 
T. Sułkowski (Wsp.).

Nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby połączenia zarówno serii pierwszej, jak i dru
giej upowszechniły się w innych odmianach języka i przyczyniły się do ilościowej 
rozbudowy zbiorów frazeologicznych polszczyzny.

W artykule ukazano możliwości badania PKN z trzech perspektyw: kategorial- 
nej, produktywnościowej i intertekstualnej. Sposoby analizy mają charakter ogólny, 
z tych powodów można poddać charakterystyce zarówno język artystyczny danego 
poety, jak i całej epoki literackiej.

Rozpatrując PKN wybrane z twórczości poetyckiej J. Słowackiego, doszliśmy do 
następujących ustaleń:

1. na tle romantyzmu poezję wieszcza wyróżnia udział kategorii 6, a w obrębie 
kategorii 8 i 11 subkategorii o składzie przymiotnik oznaczający cechę fizyczną 
+ rzeczownik;

2. produktywne leksemy przymiotnikowe wskazują na nastrój podmiotu lirycz
nego, a rzeczownikowe na rodzaje liryki, znamienne dla wypowiedzi poetyckiej;

3. twórca, rzadko sięgając po poetyckie środki doby staropolskiej, stawia na włas
ną, oryginalną kreację artystyczną;

4. połączenia przymiotnikowo-rzeczownikowe tworzone przez poetę w znacznej 
mierze ulegają konwencjonalizacji stylistycznej.

Na zakończenie postulujemy, by kontynuować opis języka poetyckiego autorów 
według zgłoszonych w artykule propozycji; uważamy, że istnieje potrzeba rozwinię
cia analiz produktywności syntaktycznej leksemów w PKN oraz konwencjonalizo- 
wania się i frazeologizacji PKN - wyróżników polskiego wiersza.

Słowniczek leksemów przymiotnikowych

biedny, - ‘taki, który wzbudza współczucie, litość’4.

4 Definicje leksemów pochodzą z opracowań W. Śliwińskiego ( 1990, 1993).

ciemny, - ‘taki, który daje mało światła’.
ciemny, - ‘taki, który zbliża się kolorem do czarnego, prawie czarny’.
czarny, - ‘taki, który ma kolor węgla, sadzy’.
czamy2- ‘zbliżony kolorem do czarnego, prawie czarny’.
czuły, - ‘skłonny do ujawniania życzliwych uczuć’.
dumny, - ‘skłonny do oceniania siebie wyżej niż innych’.
jasny, - ‘taki, który daje dużo światła’.
lekki, - ‘taki, który mało waży’.
niemy, - ‘pozbawiony zdolności mówienia’.
pusty, - ‘taki, w którym nikogo, niczego nie ma’.
słodki, - ‘taki, który ma smak cukru, miodu’.
spokojny, - ‘nieskłonny do łatwego wyprowadzenia z równowagi (psychicznej)’.
srogi, - ‘taki, który jest niebezpieczny w zetknięciu’.
wiotki, - ‘taki, który się łatwo zgina i odkształca’.
wysoki5 - ‘oceniany dodatnio pod jakimś względem’.
zielony3 - ‘szary z odcieniem ziemistym, zielonkawym’.
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