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Temat artykułu mieści się w sferze badań historycznojęzykowych, ale jego material-
ną podstawę interpretacyjną stanowi nie polszczyzna ogólna, lecz teksty poetyckie 
z XVII wieku. Filologicznej potrzeby i przydatności takich rozważań naukowych nie 
trzeba tutaj specjalnie uzasadniać, świadomość tę bowiem podzielali zgodnie wszy-
scy lingwiści, którzy zajmowali się językoznawstwem diachronicznym. Rzecz jednak 
w tym, że ów sensowny postulat badawczy napotykał w praktyce trudności metodo-
logiczne, gdyż wypracowane przez uczonych i z powodzeniem stosowane w opisach 
historycznych języka ogólnego (zwanego też literackim) metody nie sprawdzały się 
ani w analitycznych, ani tym bardziej syntetycznych (wymagających jednorodności) 
ujęciach polszczyzny artystycznej – fenomenu językowego zasadniczo różnego od 
systemowo-uzualnego oraz społecznie potwierdzonego w  prawidłach normatyw-
nych zachowania komunikatywnego Polaków w mowie i piśmie.

By wyjść naprzeciw poszukiwaniom językoznawstwa historycznego, nastawio-
nego na rozpatrywanie tekstów artystycznych, chciałbym przedstawić tutaj pewien 
projekt teoretyczny i pokazać na razie wstępnie, pilotażowo, jak budujące go skład-
niki (komponenty) sprawdzają się w językowych badaniach porównawczych utwo-
rów poetyckich, powstałych w jednej lub różnych epokach literackich, a następnie 
rozważyć, czy dostarczają one argumentów do zajęcia stanowiska w toczącej się od 
dawna dyskusji o roli pisarzy w kształtowaniu języka ogólnego. Przedstawiana tutaj 
przez nas metodologia badawcza ma – co trzeba wyraźnie zaznaczyć – charakter 
liczbowo-jakościowy.

W tworzonym modelu podstawową jednostką badawczą są poetyckie konstruk-
cje nominalne (w skrócie PKN), przez które należy rozumieć struktury syntaktycz-
ne, złożone z przymiotników niepochodnych słowotwórczo i rzeczowników, mające 
zakres występowania zacieśniony do tekstów wierszowanych, występujących w ro-
dzimej poezji od XVI stulecia do czasów współczesnych. W moich dotychczasowych 
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pracach rozpatrywałem owe zespolenia od strony semantyczno-skladniowej, histo-
ryczno-kulturowej i  leksykalno-produktywnościowej (por. Śliwiński 1990, 1993, 
2000, 2014). Wypracowane kryteria klasyfikacji PKN pozwoliły mi oddzielić wa-
rianty poetyckie, stanowiące przedmiot niniejszego opisu (kategorie 5–11) od po-
zostałych układów przymiotnikowo-rzeczownikowych, reprezentantów: regularnej 
składniowo (wzorcowej) kategorii 1 i wtórnych kategorii nieregularnych: frazeolo-
gicznych (2–4) i potencjalnych (12–15).

PKN ekscerpowane z poezji barokowej obejmują pięć, a nie – jak model przewi-
duje – siedem kategorii połączeniowych na podstawie obecności lub braku w syn-
tagmach czynników semantycznych i uzualnych, takich jak: konotacja kategorialna 
(+kk/–kk), konotacja leksykalna (+kl/–kl), akomodacja kategorialna (+ak/–ak), ako-
modacja leksykalna (+al./–al.), wiedza o  świecie (+w/–w), uzus językowy (+u/–u), 
regularność połączenia (+rp/–rp), regularność znaczeniowa (+rzn/–rzn). Systema-
tyczne uwzględnianie powyższych kryteriów w ocenie analizowanych grup nomi-
nalnych o składzie adiektywno-substantywnym prowadzi do wyodrębnienia w ma-
teriale XVII wieku następujących wariantów PKN:

 –  kategoria 5. (kk+, kl–, ak+, al.+, w+, u–, rp–, rzn+; liczba struktur 9), np. la-
zurowa wena2 (S. Twardowski), subtelna2 źrenica1 (S. Leszczyński), szkarłatna 
malina (D. Naborowski)2;

 –  kategoria 6. (kk+, kl–, ak+, al.+, w+, u–, rp–, rzn–; liczba struktur 14), np. ciem-
na1 droga = ‘zła’ (W. Kochowski), mokry obłok = ‘taki, z którego pada deszcz’ 
(S. Zimorowic), sroga3 bitwa = ‘bezlitosna, krwawa’ (M. Kostyn), srogi3 wir = 
‘niebezpieczny’ (J.A. Morsztyn);

 –  kategoria 7. (kk+, kl–, ak+, al.+, w–, u–, rp–, rzn+; brak struktur);
 –  kategoria 8. (kk+, kl–, ak+, al.+, w–, u–, rp–, rzn–; liczba struktur 42), np. chy-

try1 czart (W. Potocki), gruba1 przymówka = ‘ordynarna’ (K. Opaliński), mar-
twy grób (S.  Zimorowic), mężna1 dusza (S.H.  Lubomirski), okrutny bożek 
(J.T. Trembecki), słodka1 struna (Z. Morsztyn, S. Zimorowic), swobodna1 głowa 
(J. Gawiński), szlachetny1 bies (A.S. Dembowski), zdrowy1 wiatr (J. Żabczyc);

 –  kategoria 9 (kk–, kl–, ak–, al.+, w+, u–, rp–, rzn+; liczba struktur 1), por. gniady 
włos (O. Karmanowski);

 –  kategoria 10 (kk–, kl–, ak–, al.+, w–, u–, rp–, rzn+; brak struktur);
 –  kategoria 11 (kk–, kl–, ak–, al.+, w–, u–, rp–, rzn–; liczba struktur 294), np. 

biedna2 ojczyzna (S.  Twardowski), chory czas (S.  Zimorowic), głucha skała 
(J.A. Morsztyn), gorzka chwila (Z. Morsztyn), jałowy1 wiersz (S. Morsztyn), 
nagie sumienie (D. Naborowski), odważne serce (F.U. Radziwiłłowa), rozsąd-
ny żart (K. Niemirycz), smętny cyprys (S.H. Lubomirski), smutny testament 
(W.  Potocki), sprośna żądza (K.  Opaliński), stateczny koń (F.  Gościecki), 

1 Znaczenia leksemów przymiotnikowych i rzeczownikowych, opatrzonych cyfrą w indeksie dolnym 
zostaną podane w Słowniczku zamieszczonym na końcu artykułu.

2 Cytowane przykłady PKN pochodzą z monografii W. Śliwińskiego (2000) Poetyckie konstrukcje nomi-
nalne w dziejach polskiego wiersza.
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subtelny5 rozum (W.  Kochowski), swawolna koza (A.  Korczyński), szczęśli-
wa sprawa (S.S. Jagodyński), szlachetna1 natura (S. Leszczyński), tępy3 urząd 
(K. Arciszewski), uczciwe1  pióro (W. Rzewuski), ułomne ciało (J.A. Morsztyn), 
wesoły dzień (J. Żabczyc), wesoła knieja (H. Chełchowski, E. Drużbacka), za-
zdrosne1 szczęście (W. Kochowski), zuchwała1 strzała (K.M. Juniewicz).

Całościowy zbiór poetyckich PKN, znamiennych dla epoki baroku i zamieszczo-
nych w mojej monografii Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza 
z roku 2000 liczy 360 jednostek. Teraz zostaną one poddane nowego rodzaju analizie, 
która dąży do wskazania relacji, związków zachodzących pomiędzy rozmaitymi teks-
tami. Tym typem badań, określanych mianem intertekstualnych, zajmują się obecnie 
przeważnie historycy i teoretycy literatury (por. Borowy 1921; Kristeva 1983; Głowiń-
ski 1986; Markiewicz 1989; Balbus 1990, 1996; Nycz 1993, 2000; Broich 1997; Pfister 
1997; hasło intertekstualność [w:] Sławiński 2002), rzadziej natomiast językoznawcy, 
zyskujący – co ciekawe – również rozległe i wdzięczne pole badań wszelkich tekstów 
pisanych, mówionych czy też przekazywanych w mediach (por. Koziara 2005; Igna-
towicz-Skowrońska 2008; Chlebda 2010a, 2010b; Tyrpa 2016a, 2016b, 2017). W lite-
raturze przedmiotu brakuje systematycznych ujęć językoznawczych tego zjawiska,  
opartych na materiale tekstów poetyckich. Mały wyjątek w tym zakresie stanowią 
moje trzy artykuły, przedstawiające zależności PKN w kontekście stylu autora bądź 
stylu epoki, por. Lingwistyczne możliwości badania poetyckich konstrukcji nominalnych 
(na przykładzie poezji Juliusza Słowackiego) 2010; Poetyckie konstrukcje Jana Kocha-
nowskiego i innych twórców renesansu w świetle badań intertekstualnych (w druku); Na 
czym polega moc stylu w języku? (na przykładzie polszczyzny artystycznej) (w druku).

Intertekstualne ujęcie ogółu analizowanych wyrażeń poetyckich pozwala za-
uważyć, że w każdym badanym zespole tekstowym (np. określonej epoce literackiej) 
występują stale dwie grupy konstrukcji: PKN intertekstualne, wykazujące bliższe lub 
dalsze powiązania wewnątrztekstowe, i PKN nieintertekstualne, niemające w rozpa-
trywanych tekstach poetyckich żadnych literalnych powtórzeń. W danym zbiorze 
struktur tekstowych – jak nietrudno przewidzieć – będą przeważały elementy nie-
intertekstualne nad intertekstualnymi. Tak jest i w naszym wypadku, gdyż w baroku 
71,9 procent (259 jednostek) przypada na PKN nieintertekstualne, a 28,1 procent 
(101 jednostek) na PKN intertekstualne, czyli mniej więcej trzecia część poetyckiego 
materiału językowego uwidacznia się w innych wypowiedziach artystycznych.

Wskazane wcześniej intertekstualizmy rozpadają się w płaszczyźnie synchro-
nicznej (zawężonej do XVII wieku) i uwzględniającej udział podmiotów kreujących 
(poetów) na dwie wyraźne klasy zespoleń tekstowych: PKN monoautorskie, jednost-
kowe, i PKN poliautorskie, generacyjne z przewagą tych pierwszych nad drugimi. 
PKN jednoautorskie gromadzą 81 połączeń przymiotnikowo-rzeczownikowych (co 
stanowi 80,2 procent ogółu struktur), a PKN generacyjne 20 zespoleń (co stanowi 
19,8 procent całości zbioru). Z przytoczonych danych wynika, że co piąty interteks-
tualizm poetycki w baroku ma co najmniej dwóch autorów, np. chora dusza (O. Kar-
manowski, S.H. Lubomirski), smutna chwila (Anonim, W. Rzewuski), smutna duma2 
(W. Kochowski, S. Zimorowic), szczęśliwy wiek1 (J. Gawiński, H. Morsztyn), wesoły 
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kraj (Z. Morsztyn, B. Zimorowic), srogi1 lew (Anonim, Komplementy…, Anonim, 
Krotofila…, H. Morsztyn), uprzejme serce (W. Kochowski, S. Makowiecki, S. Przyp-
kowski), wesoła chwila (M.  Borzymowski, A.  Ines, S.  Zimorowic), wesoły czas 
(S.H. Lubomirski, D. Naborowski, S. Zimorowic), smutne serce (Anonim, K. Arci-
szewski, O. Karmanowski, S. Morsztyn, B. Zimorowic, S. Zimorowic). W naszym 
materiale poetyckim największą siłę, moc w tworzeniu PKN generacyjnego uzyskało 
wyrażenie smutne serce, użyte przez sześciu autorów w różnych tekstach.

Już wstępna analiza synchroniczna badanych PKN potwierdza, że relacje między 
tekstami/stylami trzeba badać także metodami ilościowymi, które, przy pewnych 
ograniczeniach, pokazują zależności „niewidoczne” w ramach badań jakościowych.

Bardziej skomplikowane okazuje się jednak rozpatrywanie analizowanych 
struktur w płaszczyźnie diachronicznej, gdyż tu w grę wchodzą z jednej strony PKN 
powstałe wyłącznie w baroku i kontynuowane w późniejszych okresach literackich, 
z drugiej strony zaś PKN wytworzone już w renesansie, przejęte ponownie przez 
kulturę barokową i dalej niekontynuowane albo rejestrowane w następnych fazach 
rozwojowych literatury. Poetyzmy powstałe w wyniku relacji intertekstualnych jed-
nokierunkowych: następujących lub wyprzedzających w stosunku do punktu od-
niesienia (tu baroku) przyczyniają się do wykształcenia tzw. PKN zakotwiczonych. 
Tworzone są również przeciwstawne do powyższych wyrażenia syntaktyczne, gene-
rowane tym razem w wyniku równolegle zachodzących nawiązań intertekstualnych 
dwukierunkowych: poprzedzających i  następujących w  stosunku do startowego 
punktu odniesienia; ten typ ciągów strukturalnych proponuję nazwać PKN zapo-
średniczonymi. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń ustalono, że w rozpatry-
wanym korpusie tekstowym, liczącym 101 intertekstualizmów, 75 jednostek (czyli 
74,3 procent) trzeba zaklasyfikować do PKN zakotwiczonych jednokierunkowych, 
a więc tylko następczych w stosunku do baroku /Bar. > …/ bądź tylko poprzed-
nich w stosunku do niego /…< Bar./, a 26 jednostek (czyli 25,7 procent) włączyć do 
kategorii PKN zapośredniczonych dwukierunkowych, równocześnie poprzednich 
i następczych w stosunku do baroku /…<Bar.>…/.

Zastosowane kryteria diachroniczne posłużyły nie tylko do ustalenia typologii 
PKN, lecz także ich dystrybucji w historii polskiego wiersza. Zanim przejdę do tej 
drugiej kwestii, chciałbym najpierw pokazać oddziaływanie podmiotów tworzących 
PKN (synchronia) na zaznaczający się podział typologiczny generowanych struktur 
poetyckich (diachronia). Gdyby przyjąć za 100 procent 75 jednostek PKN zakotwi-
czonych w baroku, to okaże się, iż 93,3 procent (70 zespoleń) przypada na PKN jed-
noautorskie, a 6,7 procent (5 zespoleń) na PKN wieloautorskie, generacyjne. Jeśliby 
uznać znowu za 100 procent 26 jednostek zapośredniczonych w baroku, dostrzeże 
się relację następującą: 42,3 procent (11 połączeń) reprezentuje PKN monoautorskie, 
a 57,7 procent (15 połączeń) zawiera PKN generacyjne. Interesująco bez wątpienia 
wypada tu porównanie, w jaki sposób klasa struktur poliautorskich, generacyjnych, 
wyodrębniana z poziomu synchronicznego, bywa nasycana typami diachroniczny-
mi: zakotwiczonymi i zapośredniczonymi. Z zestawienia danych ilościowych wypły-
wa wniosek, że obecne w poezji XVII wieku struktury wieloautorskie, generacyjne 
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jako składowe grupy PKN zapośredniczonych ośmiokrotnie przewyższają tę samą 
kategorię, będącą tym razem składnikiem grupy PKN zakotwiczonych. W tej prze-
wadze widać wpływ literackiej kultury renesansu na kształt środków artystycznych 
późniejszej epoki.

Rozróżnianie PKN zakotwiczonych i  zapośredniczonych służy intertekstual-
nym badaniom poetyzmów zorientowanym historycznie. Ten rodzaj analizy stara 
się uchwycić związki, w które wchodzą poszczególne struktury, przynależne do od-
rębnych czasowo utworów wierszowanych – reprezentantów rozmaitych okresów 
literackich. Zatem badanie intertekstualności PKN w przestrzeni historycznej musi 
odwoływać się do jakichś ogólnie przyjętych przedziałów czasowych, mniej więcej 
jednolitych kulturowo i ważnych w dziejach literatury. W procesie historycznolite-
rackim dopracowano się takiej ogólnie akceptowanej periodyzacji, wyodrębniającej 
systematycznie następujące okresy, epoki literackie. One właśnie jako obejmujące 
całą tradycję piśmienniczą dobrze nadają się do badań dystrybucyjnych, czyli zakre-
su występowania danych PKN.

PKN zakotwiczone w baroku, jednokierunkowe, następcze pojawiają się:
 –  w jednej epoce literackiej (dwudystrybucyjne), por. brudny cień = ‘chmury’ 

(J.A. Morsztyn) > A. Naruszewicz, Ośw.3; ciężkie1 oczy (S. Twardowski) > L. Pi-
wowar, Dw.; dzielna1 ręka (J.A. Morsztyn) > F. Karpiński, A. Naruszewicz, 
S. Trembecki, Ośw.; głucha skała (J.A. Morsztyn) > K. Tetmajer, Mod.; głucha 
struna (D. Naborowski) > C. Miłosz, L. Pasternak, Dw.; gnuśne łoże (S. Zimo-
rowic) > L. Staff, Mod.; gorzka wolność (J.A. Żydowski) > J. Słowacki, Rom.; 
harde1 słowo (Ł. Opaliński) > K. Ujejski, Rom.; jasne1 lata (W. Potocki) > J. Ha-
rasymowicz, Z. Stroiński, Wsp.; martwy grób (S. Zimorowic) > S. Jaszowski, 
Rom.; mężna1 dusza (S.H. Lubomirski) > L. Staff, Mod.; okrutne serce (S. Zi-
morowic) > S. Trembecki, Ośw.; okrutna wojna (S. Twardowski) > J. Kaspro-
wicz, Mod.; pobożny klasztor (M. Naborowski) > A. Naruszewicz, Ośw.; po-
ważny1 głos (Anonim) > K. Węgierski, Ośw.; rzetelne1 słowo (A. Korczyński) > 
A. Naruszewicz, Ośw.; sędziwa zima (J.A. Morsztyn) > A.E. Koźmian, Rom.; 
słodka1 lutnia (S. Zimorowic) > W. Gomulicki, Poz.; smutna duma2 (W. Ko-
chowski, S. Zimorowic) > W. Pol, Rom.; smutny kir (Anonim) > F.D. Kniaźnin, 
Ośw.; smutny kraj (W. Rzewuski) > Z. Krasiński, J.I. Kraszewski, W. Syrokom-
la, Rom.; smutna mogiła (Anonim) > T. Łada Zabłocki, L. de Perthées, Rom.; 
smutny popiół (Anonim) > F.D. Kniaźnin, Ośw.; smutne ruiny (Anonim) > 
L. Staff, Wsp.; smutna szata (J.K.  Jabłonowski) > J. Kasprowicz, J. Rundba-
ken, Mod.; swawolny ptak (W. Kochowski) > A. Asnyk, Poz.; szczęśliwy wiek2 
(J.  Gawiński, H.  Morsztyn) > Anonim, I.  Krasicki, A.  Naruszewicz, Ośw.; 
uczciwe1 pióro (W. Rzewuski) > F. Zabłocki, Ośw.; ułomne2 ciało (J.A. Mor-
sztyn) > J. Kaczmarski, Wsp.; wesołe czoło (K. Arciszewski) > K.I. Gałczyński, 

3 Poszczególne okresy literackie oznaczono za pomocą następujących skrótów: Ren. – renesans, Bar. – 
barok, Ośw. – oświecenie, Rom. – romantyzm, Poz. – pozytywizm, Mod. – modernizm, Dw. – dwu-
dziestolecie międzywojenne, Wsp. – współczesność.
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Wsp.; wesoła godzina (H. Morsztyn) > J. Czyż, Ośw.; wesoły las (H. Chełchow-
ski) > K.I. Gałczyński, Wsp.; wesołe lata (H. Morsztyn) > W. Syrokomla, Rom.; 
wolne słowo (J. Gawiński) > I. Krasiński, Ośw.;

 –  w dwu epokach literackich (trójdystrybucyjne): biedna2 ojczyzna (S. Twardow-
ski) > M. Mackiewicz, Ośw.; Z. Krasiński, J. Słowacki, Rom.; biedne2 oko (S. Zi-
morowic) > L. Staff, Mod.; K. Wojtyła, Wsp.; ciemna1 droga, przen. (W. Ko-
chowski) > N. Żmichowska, J.L. Żukowski, Rom.; M. Konopnicka, Poz.; martwy 
kamień (S. Zimorowic) > C. Norwid, Rom.; Z. Herbert, Wsp.; słodka1 muzyka 
(S. Przypkowski) > L. Staff, K. Tetmajer, Mod.; M. Pawlikowska- Jasnorzewska, 
Dw.; smutne echo (M.  Borzymowski) > J.N.  Jaśkowski, J.  Słowacki, Rom.; 
S. Grudziński, Poz.; smutna głowa (J.A. Wieszczycki) > T. Lenartowicz, Rom.; 
W. Sterling, E. Zegadłowicz, Mod.; szczęśliwa godzina (A. Korczyński) > T. Le-
nartowicz, A. Mickiewicz, Rom.; L. Staff, Dw.; szczęśliwy wiek2 (W.S. Chróś-
ciński) > A. Niemojewski, Poz.; L. Staff, Dw.; śmiały orzeł (H. Morsztyn) > 
S.  Witwicki, Rom.; M.  Pawlikowska-Jasnorzewska, Dw.; wesoła piosnka 
(H. Chełchowski) > K. Świdziński, L. Waryński, Poz.; T. Różewicz, Wsp.;

 –  w trzech epokach literackich (czterodystrybucyjne): łagodne1 serce (F.U. Radzi-
wiłłowa) > I. Krasicki, Ośw.; M. Chodźko, Rom.; K. Wojtyła, Wsp.; młody duch 
(S. Zimorowic) > F. Faleński, Rom.; M.E. Kamińska, Poz.; A. Lange, Mod; 
słodka2 łza (J.A. Morsztyn) > A. Naruszewicz, Ośw.; T. Łada Zablocki, Rom.; 
J. Tuwim, Dw.; smętna twarz (S. Twardowski) > J. Słowacki, Rom.; W. Go-
mulicki, Poz.; K. Króliński, Mod.; smutna chwila (Anonim, W. Rzewuski) > 
I. Krasicki, A. Naruszewicz, Ośw.; F. Faleński, Rom.; M. Dobrzański, Poz.; 
szczęśliwe niebo (U.K.  Radziwiłł) > A.  Mickiewicz, Rom.; M.  Komornicka, 
Mod.; J. Kornhauser, Wsp.; szczodra ręka (U.K. Radziwiłł) > W. Pol, Rom.; 
T. Peiper, Dw.; K. Wojtyła, Wsp.;

 –  w czterech epokach literackich (pięciodystrybucyjne): chora dusza (O. Kar-
manowski, S.H. Lubomirski) > F. Faleński, Z. Krasiński, Rom.; W. Gomulicki, 
Poz.; A. Lange, T. Ulanowski, Mod.; L. Staff, Wsp.;

 –  w sześciu epokach literackich (siedmiodystrybucyjne): słodkie2 imię (W. Ko-
chowski) > F.D. Kniaźnin, Ośw.; F. Faleński, A. Mickiewicz, J.B. Zaleski, Rom.; 
M. Konopnicka, Poz.; L. Staff, Mod.; H. Lazowertówna, Dw.; C. Miłosz, Wsp.

Struktury dopełniające zbiór PKN zakotwiczonych, jednokierunkowych, tym 
razem poprzedzających barokowy punkt odniesienia stanowią tylko dwudystrybu-
cyjne układy z poprzednikiem renesansowym, por. cierpliwy lód, J. Kochanowski, 
Ren. < S. Twardowski, Bar.; harda1 noga, J. Kochanowski, Ren. < H. Morsztyn, Bar.; 
leniwy sen, J. Kochanowski, Ren. < S. Szymonowic, Bar.; okrutna śmierć, J. Kocha-
nowski, Ren. < J.A Morsztyn, Bar.; sędziwy świat, K. Miaskowski, Ren. < Anonim, 
Bar.; słodka1 struna, J. Kochanowski, Ren. < Z. Morsztyn, S. Zimorowic, Bar.; sro-
ga1 ręka, J. Kochanowski, Ren. < W. Kochowski, Bar.; sroga3 bitwa, Anonim, Ren. < 
M. Kostyn, Bar.; sroga3 rana, A. Czahrowski, Ren. < S. Twardowski, Bar.; stateczna 
chęć, J. Kochanowski, Ren. < J.A. Morsztyn, Bar.; tępy3 urząd, J. Kochanowski, Ren. 
< K. Arciszewski, Bar.; wesoła wieś, J. Kochanowski, Ren. < S. Twardowski, Bar.
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PKN zapośredniczone, dwukierunkowe z poprzednikiem renesansowym i na-
stępnikami barokowymi rozwijają z kolei ciągi, które pomnażają rozwój polszczyzny 
artystycznej:

 –  jednego okresu literackiego (trójdystrybucyjne): biedny2 świat, J. Kochanow-
ski, Ren.< J.  Żabczyc, Bar.> W.  Pol, Rom.; dzielna1 sprawa, S.  Grochowski, 
Ren. < W.S. Chróściński, Bar. >A. Naruszewicz, Ośw.; głupia myśl, J. Kocha-
nowski, Ren. < S.S. Szemiot, Bar. > J. Kasprowicz, Dw.; gnuśna zima, J. Kocha-
nowski, Ren. < L. Baranowicz, W. Kochowski, S. Zimorowic, Bar. > F.D. Kniaź-
nin, Ośw.; harda1 myśl, J. Kochanowski, Ren. < Anonim, K. Arciszewski, Bar. 
> T. Rutkowski, Rom.; sędziwe lata, J. Kochanowski, Ren. < D. Naborowski, 
Bar. > F. Karpiński, Ośw.; srogi1 dekret, M. Rej, Ren. < J. Żabczyc, Bar. > I. Kra-
sicki, Ośw.; srogi1 zwierz, J. Rybiński, Ren. < Z. Morsztyn, D. Naborowski, Bar. > 
A. Naruszewicz, Ośw.; srogi3 bój, A. Władysławiusz, Ren. < W. Kochowski, 
Z. Morsztyn, Bar. > A. Naruszewicz, K. Węgierski, Ośw.; sroga3 kaźń, J. Ko-
chanowski, Ren. < S. Zimorowic, Bar. > A. Naruszewicz, Ośw.; stara1 dusza, 
M. Rej, Ren. < J.A. Morsztyn, Bar. > W. Smoleński, Poz.; wesołe serce, J. Kocha-
nowski, Ren. < H. Morsztyn, S. Zimorowic, Bar. > W. Syrokomla, Rom.; wesoły 
świat, J. Kochanowski, Ren. < S. Zimorowic, Bar. > C. Norwid, Rom.;

 –  dwu okresów literackich (czterodystrybucyjne): gładki2 rym, J. Kochanowski, 
Ren. < Ł. Opaliński, K. Twardowski, S. Zimorowic, Bar. > A. Naruszewicz, 
Ośw.; A. Asnyk, Poz.; szczęśliwa wyspa, J. Kochanowski, Ren. < J.A. Morsztyn, 
Bar. > K.I. Gałczyński, Dw.; K. Wierzyński, Wsp.; wesoły czas, M. Rej, Ren. < 
S.H. Lubomirski, D. Naborowski, S. Zimorowic, Bar. > A. Naruszewicz, Ośw.; 
T.  Lenartowicz, A.E.  Odyniec, Rom.; wesoły dzień, J.  Kochanowski, Ren. < 
J. Żabczyc, Bar. > Anonim, S. Trembecki, K. Węgierski, Ośw.; F. Faleński, Rom.;

 –  trzech okresów literackich (pięciodystrybucyjne): smutna noc, M. Sęp Szarzyń-
ski, Ren. < B. Zimorowic, S. Zimorowic, Bar. > W. Perzyński, Mod.; L. Staff, 
Dw.; E. Stachura, Wsp.; srogi1 lew, J. Kochanowski, M. Rej, Ren. < Anonim, 
Komplementy…, Anonim, Krotofila…, H. Morsztyn, Bar. > F. Karpiński, Ośw.; 
K. Ujejski, Rom.; T. Różewicz, Wsp.; uprzejme serce, M. Rej, Ren. < W. Ko-
chowski, S. Makowiecki, S. Przypkowski, Bar. > I. Krasicki, Ośw.; A. Mic-
kiewicz, Rom.; W. Zagórski, Poz.; wesoła chwila, Anonim, Ren. < M. Borzy-
mowski, A.  Ines, S. Zimorowic, Bar. > S. Trembecki, Ośw., A. Mickiewicz, 
J. Słowacki, Rom.; J. Kasprowicz, Mod.;

 –  czterech okresów literackich (sześciodystrybucyjne); harda1 głowa, J. Kocha-
nowski, Ren. < Anonim, Bar. > K. Węgierski, Ośw.; F. Nowicki, Poz.; K. Tetma-
jer, Mod.; J. Pietrkiewicz, J. Przyboś, Dw.; smutne serce, J. Kochanowski, M. Rej, 
Ren. < Anonim, K. Arciszewski, O. Karmanowski, S. Morsztyn, B. Zimorowic, 
S. Zimorowic, Bar. > A. Dunin-Borkowski, J. Słowacki, C. Szabrański, Rom.; 
W. Gomulicki, Poz.; T. Miciński, Z. Różycki, L. Staff, S. Szandurska, Mod.; 
F. Przysiecki, Dw.; spokojna1 myśl, Anonim, Ren. < S.H. Lubomirski, Bar. > 
I. Krasicki, Ośw.; Z. Krasiński, A. Mickiewicz, Rom.; K.I. Gałczyński, Dw.; 
L. Staff, Wsp.; wesoła pieśń, J. Kochanowski, A. Trzecieski, Ren. < J. Gawiński, 
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W. Kochowski, Bar. > F. Faleński, S. Jaszowski, S. Witwicki, Rom.; E. Majer, 
W. Sieroszewski, W. Zagórski, Poz.; C. Miłosz, Dw., K.I. Gałczyński, Wsp.;

 –  pięciu okresów literackich (siedmiodystrybucyjne): smutne oko, J. Kochanow-
ski, Ren. < Anonim, S. Zimorowic, Bar. > S. Januszowski, J. Korsak, Z. Krasiń-
ski, Z.A. Kretowicz, A. Mickiewicz, J. Słowacki, J.B. Zaleski, Rom.; A. Asnyk, 
I. Baliński, M. Bałucki, I. Benedyktowicz, M. Konopnicka, Poz.; B. Butrymo-
wicz, G. Daniłowski, W. Lieder, Mod.; M. Czuchnowski, K.I. Gałczyński, J. Le-
choń, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Dw.; K.K. Baczyński, K.I. Gałczyński, 
W. Oszajca, Wsp.

W spolaryzowanym opisie konstrukcji poetyckich istnieje jednak coś, co nie tyl-
ko dzieli, ale i łączy PKN zakotwiczone i zapośredniczone. Tą cechą unifikacyjną jest 
poziom dystrybucji PKN, wyskalowany od wartości niskich, przez średnie, do wyso-
kich. Dystrybucja niska zawiera klasę PKN dwudystrybucyjnych, dystrybucja śred-
nia obejmuje PKN trój- i czterodystrybucyjne, w obrębie wysokiej mieszczą się zaś 
PKN pięcio-, sześcio- i siedmiodystrybucyjne. Nałożone na przytoczone przykłady 
PKN wartości skalarne rozwiązują problemy związane z klasyfikacją dystrybucyjną 
wszystkich poetyzmów barokowych.

Dopełnieniem synchronicznej i diachronicznej analizy intertekstualnej jest jesz-
cze ustalenie zakresu stylistycznego rozprzestrzenienia siedemnastowiecznych PKN. 
Dotychczas – jak wiadomo – przedmiotem obserwacji pozostawały wyłącznie teks-
ty wierszowane bliższe lub dalsze barokowi. Ponieważ jednak styl artystyczny jako 
funkcjonalna odmiana języka ogólnego skupia swą uwagę zarówno na poezji, jak 
i na wypowiedziach prozatorskich, szczególnie rozwijających się od XIX stulecia, 
dlatego należałoby zbadać, czy istnieje w jakiejś mierze oddziaływanie struktur poe-
tyckich, i to dawniejszych, na prozę w jej kształcie artystycznym, figuratywnym. Pro-
wadzone badania mają – co warto przypomnieć – charakter pilotażowy, a dotyczy to 
zwłaszcza stopnia nasycenia PKN-ami utworów prozatorskich tzw. nurtu wysokiego 
i niższego, popularnego (przykładowo z  jednej strony można wymienić powieści 
E. Orzeszkowej, H. Sienkiewicza, S. Żeromskiego, z drugiej zaś M. Rodziewiczówny, 
H. Mniszkówny czy T. Dołęgi-Mostowicza). Mimo szczupłej obecnie podstawy ma-
teriałowej udało się zasadniczo potwierdzić oddziaływanie PKN barokowych (101 
intertekstualizmów) na późniejszą prozę artystyczną. Z prowizorycznych obliczeń 
wynika, że 70,3 procent (71 jednostek) PKN występuje tylko w poezji, a 29,7 procent 
(30 jednostek) pojawia się zarówno w poezji, jak i prozie. Dostrzeżona tendencja roz-
wojowa, lokująca co trzeci poetycki PKN w prozie, wydaje się świadczyć o żywych 
wartościach i atrakcyjności kulturowej baroku w świadomości pisarzy.

Na podstawie przeprowadzonych badań udało się ustalić, że niektóre siedemna-
stowieczne PKN przenikają:

 –  do jednego utworu prozatorskiego: biedne2 oko (S. Zimorowic) > S. Żerom-
ski, Słownictwo4, t. 13, s. 582; cierpliwe serce (S.H. Lubomirski) > E. Orzesz-

4 W przytaczaniu PKN z twórczości S. Żeromskiego pomocne były m.in. tomy 13. i 14. z seryjnego 
opracowania Słownictwa pism Stefana Żeromskiego (2007).
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kowa, Nad Niemnem, t. 3, s. 170; gorzka chwila (Z.  Morsztyn) > H.  Sien-
kiewicz, Rodzina Połanieckich, s. 553; łagodne1 serce (F.U.  Radziwiłłowa) > 
M. Rodziewiczówna, Dewajtis, s. 132; pobożny klasztor (M. Nieborowski) > 
Miejsce w zdarzeniu, s. 20; poczciwa twarz (H. Morsztyn) > H. Sienkiewicz, 
Bez dogmatu, s. 235; słodka1 muzyka (S. Przypkowski) > E. Orzeszkowa, Nad 
Niemnem, t. 2, s. 158; spokojny1 dzień (H. Morsztyn) > M. Rodziewiczówna, 
Lato leśnych ludzi, s. 73; szczęśliwa godzina (A. Korczyński) > H. Sienkiewicz, 
Rodzina Połanieckich, s. 216; szczęśliwy wiek1 (J. Gawiński, H. Morsztyn) > 
E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, t. 2, s. 49; szczęśliwy wiek2 (W.S. Chróściński) 
> H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich, s. 523; szlachetny1 duch (S. Twardow-
ski) > S. Żeromski, Słownictwo, t. 14, s. 226; srogi1 zwierz (Z. Morsztyn, D. Na-
borowski) > E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, t. 1, s. 168; srogi3 bój (W. Kochow-
ski, Z. Morsztyn) > M. Wilk, Wołoka, s.123–124; uczciwa1 mina (Anonim) 
> T. Dołęga-Mostowicz, Profesor Wilczur, s. 206; wesoły kraj (Z. Morsztyn, 
B. Zimorowic) > Baśnie polskie, s. 63;

 –  do dwu utworów prozatorskich: chora dusza (O. Karmanowski, S.H. Lubo-
mirski) > H. Sienkiewicz, Bez dogmatu, s. 153; S. Żeromski, Słownictwo, t. 14, 
s. 230, 232, 241; szczęśliwa nowina (Anonim) > H. Sienkiewicz, Rodzina Poła-
nieckich, s. 645; W pustyni i w puszczy, s. 248; szlachetna1 natura (S. Leszczyń-
ski) > H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich, s. 156, 336; H. Mniszek, Panicz, 
s. 136;

 –  do pięciu utworów prozatorskich: wesoły głos (H.  Chełchowski, M.I.  Kuli-
gowski) > H. Sienkiewicz, Rodzina Połanieckich, s. 648; M. Rodziewiczówna, 
Straszny dziadunio, s. 28; Dewajtis, s. 104; H. Mniszek, Sfinks, s. 190; M. Aka-
via, Moja winnica, s. 302;

 –  do dwunastu utworów prozatorskich: smutne oko (Anonim, S. Zimorowic) > 
E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, t. 1, s. 32, 59, 75, 111; H. Sienkiewicz, Rodzina 
Połanieckich, s. 132, 519; W pustyni i w puszczy, s. 227; S. Żeromski, Słownic-
two, t. 13, s. 584, 662; M. Rodziewiczówna, Straszny dziadunio, s. 79; Pożary 
i zgliszcza, s. 99; Wrzos, s. 13; Czahary, s. 86, 163; H. Mniszek, Gehenna, s. 43, 
184, 296; H. Mniszkówna, Verte, s. 258; W. Kuczok, Gnój, s. 67; M. Akavia, 
Moja winnica, s. 70, 281.

Wśród barokowych PKN, utrwalających w  prozie pułapową wysokość, naj-
większy zakres rozprzestrzenienia osiągnęły dwa połączenia przymiotnikowo-rze-
czownikowe: 1) wesoły głos, reprezentujące konstrukcje generacyjne dwuautorskie 
(odnotowane w 5 pozycjach), 2) smutne oko z grupy konstrukcji zapośredniczonych 
(zarejestrowane w 12 pozycjach).

Powtarzanie PKN barokowych w tekstach prozatorskich pozytywizmu czy też 
epok późniejszych jest zróżnicowane ilościowo, pojawia się bowiem rzadko lub bar-
dzo rzadko, jednocześnie zaś nawiązania do poezji XVII wieku mają charakter częst-
szy. Jedne i drugie repetycje zdają się świadczyć, że kultura baroku pozostaje obecna 
i atrakcyjna w świadomości twórców, z tym że użycia minimalne PKN służą styli-
styce poszczególnych tekstów, a ich zwielokrotnienia wzbogacają frazeologię języka 



Władysław Śliwiński176

ogólnego. Natomiast w przypadku pogłębionego badania świadomości literackiej/
oddziaływań tekstowych niewątpliwie należałoby uwzględnić szersze konteksty za-
równo w prozie, jak i w poezji (por. m.in. Tyrpa 2016a, 2016b, 2017).

Intertekstualne badania synchroniczne, diachroniczne i  rozpowszechnienia 
stylistycznego wskazują czynniki językowe decydujące o konwencjonalizacji PKN. 
Konwencjonalizacji językowej ulegają:

 –  PKN wieloautorskie, generacyjne o dużej liczbie podmiotów twórczych: smut-
ne serce (6 autorów);

 –  PKN zakotwiczone o najwyższych dystrybucjach: układy pięciodystrybucyjne 
(chora dusza), układy siedmiodystrybucyjne (słodkie2 imię);

 –  PKN zapośredniczone o  najwyższych dystrybucjach: układy pięciodystry-
bucyjne (smutna noc, srogi1 lew, uprzejme serce, wesoła chwila), układy sześ-
ciodystrybucyjne (harda1 głowa, smutne serce, spokojna1 myśl, wesoła pieśń), 
układy siedmiodystrybucyjne (smutne oko);

 –  PKN o największym rozprzestrzenieniu w prozie: wesoły głos (w 5 utworach 
prozatorskich), smutne oko (w 12 utworach prozatorskich).

Wszystkie wymienione wskaźniki powodują, że PKN z istoty swej zindywidu-
alizowane, a więc wysoce ekspresywne, upowszechniają się i stają się mniej ekspre-
sywne. Wysoka intertekstualizacja PKN sprzyja ich konwencjonalizacji i obniżeniu 
ekspresywności. Pozbawione cech indywidualnych i wysokiej ekspresywności prze-
suwają się one w  stronę nieregularnych semantycznie konstrukcji składniowych, 
czyli frazeologizmów. Skonwencjonalizowane PKN to nic innego niż frazeologizmy 
języka ogólnego, starannego i poprawnego, nazywanego też literackim. Konwencjo-
nalizacja literackich PKN wzbogaca zasoby frazeologiczne, a tym samym leksykalne 
polszczyzny ogólnej. Pisarze odgrywają zatem istotną, a nie rzekomą rolę (por. Ka-
raś 1976, s. 16–26) w kształtowaniu języka ogólnego, ale dostrzeżenie tego zjawiska 
wynika z uwzględnienia w procesie rozwojowym czynników wewnątrztekstowych, 
a nie tylko ekstralingwistycznych.

Tekst literacki (zjawisko konkretne) – za współczesnymi filozofami i socjologa-
mi  – można by traktować jako kategorię płynną (por. Bauman 2006), pas przej-
ściowy między językiem ogólnym a stylem artystycznym (bytami abstrakcyjnymi). 
PKN o wysokim stopniu skonwencjonalizowania, a więc sfrazeologizowane, stano-
wią część wspólną każdego tekstu literackiego i języka ogólnego, podczas gdy PKN 
z przeciwnego bieguna o niskim stopniu skonwencjonalizowania, a więc niesfraze-
ologizowane, obejmują znowu tę część analizowanego tekstu, który identyfikuje się 
ze stylem artystycznym. Nasycenie tekstów artystycznych cechą językową o zróżni-
cowanym stopniu/poziomie intertekstualności decyduje bowiem o ich wychyleniu 
się w stronę językową bądź stylową.

Kończąc, zgłaszam propozycję całościowego opracowania intertekstualności 
poetyckich konstrukcji nominalnych w dziejach polskiego piśmiennictwa, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem udziału stylu artystycznego w rozwoju polszczyzny ogólnej.
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Słowniczek

biedny2 – taki, który wzbudza współczucie, litość.
chytry1 – taki, który ucieka się do wybiegów, podstępów w celu oszukania kogo.
ciemny1 – taki, który daje mało światła.
ciężki1 – taki, który dużo waży.
duma2 – utwór epicki osnuty na tle zdarzeń historycznych, rodzaj elegii.
dzielny1 – taki, który się niczego i nikogo nie boi.
gładki2 – taki, po którym łatwo coś przesuwać.
gruby1 – taki, który ma duży przekrój poprzeczny lub dużą szerokość.
hardy1 – taki, który ma poczucie własnej godności.
jałowy1 – taki, który daje małe plony lub nie daje ich wcale.
jasny1 – taki, który daje dużo światła.
łagodny1 – taki, który nie jest niebezpieczny w zetknięciu.
mężny1 – taki, który odznacza się walecznością; śmiały w walce.
poważny1 – taki, który niezbyt łatwo zmienia się pod wpływem pojawiających się okolicz-

ności.
rzetelny1 – taki, który wypełnia należycie swoje obowiązki.
słodki1 – taki, który ma smak cukru, miodu.
słodki2 – przesadnie czuły, tkliwy.
spokojny1 – nieskłonny do łatwego wyprowadzenia z równowagi (psychicznej).
srogi1 – taki, który jest niebezpieczny w zetknięciu.
srogi3 – taki, który odznacza się dużym stopniem intensywności cechy.
stary1 – taki, który ma wiele lat.
subtelny2 – taki, który odznacza się lekkością budowy, kształtów.
subtelny5 – taki, który umie dostrzec drobne nawet właściwości, różnice.
suchy1 – nienasycony wodą lub innym płynem.
swobodny1 – taki, który nie podlega jakimś ograniczeniom.
szlachetny1 – taki, który postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami moralnymi.
tępy3 – taki, który nie może łatwo i szybko rozumieć.
uczciwy1 – skłonny do przestrzegania reguł, które ogół uznaje za właściwe.
ułomny2 – taki, który popełnia błędy.
wena2 – żyła.
wiek1 – lata życia.
wiek2 – sto lat.
zazdrosny1 – taki, który pragnie tego, co ma ktoś inny.
zdrowy1 – taki, którego wszystkie części funkcjonują tak, jak powinny.
zuchwały1 – taki, który ma wielkie mniemanie o sobie.
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