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1.0.

1.1.

1.2.

О NIЕКТОRYСН PREDYКАТАСН FAZОWYСН W JEZYKU

РОLSКІМ

Jedna z kategorii šcišle zwiazanych zczasownikiem jest kategoria czasu.

Таka a nie inna charakterystyka temporalna wуроwiedzenia wуwо

luje watpliwošci i dyskusje w gronie jezykoznawсów.* Przewažaja jednak

dyskusje nad czasem jako kategoria gramatyczna, со nie bedzie stano

wito tematu tego artуkulu. Zamierzam siew nim zajač niektórуmi

problemami dotусzacymi zagadnienia determinacјі сzasowej predykatów,

a mianowicie predykatami z wbudowanym znaczeniem fazowošсі.

Рrzy tуm termin „fazowošć” stosuje tu troche niezgodnie z jego przy

jetуm užyciem, zawežajac go do predykatów denotujacych jakošciowe

zmiany danego stanu czy procesu, a w szczegölnošci ich zapoczatkowanie

(przejšcie od braku stanu czy procesu do ich istnienia, obecnošсі,

wzglednie pojawienia sie pierwszych momentów), nazywane daleј

inchoatуwnošcia oraz ich zakonczenie, wуgašniecie, a zatem moment

koncowy, nazywane terminatуwnošcia.“

Rozpatrzone zostaly jedynie te konstrukcje, które w swуm ksztalcie

struktury powierzchniowej maja fazowošć wbudowana w sam predykat,

bez užycia dodatkowych, zеwnetrznych w stosunku do predykatu,

wykladników fazowošci, takich jak na przyklad zaimek relatywny tem

poralnу.“

Fazowošć može być wyražana w rôžny sposöb, z zastosowaniem za

równo šrodków formalnych struktury powierzchniowej, jak i bez ich

užусia. Nim przejde do bardziej szczegółowej analizy semantyczneј

jednego z typów predykatów fazowych, uwažam za celowe zasуgnalizо

wanie rôžnorodnošci sposobów realizacji znaczenia inchoatуwnošсі і

terminatуwnošci w jezyku polskim.

2.0.

* Рor. m. in.: Сharakterystyka temporalna wуроwiedzenia. Materialy konferencјі

naukoweј w Jadwisinie 1973, Wyd. РАN, Wroclaw 1975.

* Nie stało sie zatem przedmiotem obecnej analizу znaczenie kontynuасji czynnošсі»

ani tуm bardziej inne wiažace sie z fazowošcia zagadnienia jak duratуwnošć сzу реwne

podkategorie limitacјі сzasowej, jakie wyrôžnia nр. А. Воgusławski, por.: А. Воgusławski,

Рrefiksacја сzasownikowa we współczesnym jezyku rosyjskim, Wroclaw 1963, s. 117—119.

* Nie bedzie tu zatem rozpatrywany przypadek, którуm zajela sie nр. Т. Аmpel

w pracy: Zdanie podrzedne czasowe jako wуkladnik charakterystyki temporalnej wуро

wiedzenia, w: Сharakterystyka temporalna . . .
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2.1. Inchoativa (terminativa) z wbudowanym w rdzeni znaczeniem fazo

wošci (predykaty werbalne)

nр. Сmentarz, ledwie widoczny podczapami šniegu, zaniesiona brama

nie chciala sie otvorzyć.

(inchoativum)

Umart tak cicho jak žућ.

(terminativum)

2.2. Predykaty werbalne, które staty sie inchoatywnymi (terminatywnуmi)

w wyniku zastosowania srodków slowotwórczych (prefiksacja)

nр. Тryskaly promienie storica i jeszczewyžej w niebieskich sadach

rozkrvitaly srebrzyste kule powoli wedrujacych obloków.

(inchoativum)

I wtedy whašnie zašрiewal.

(inchoativum)

Pokój by1 chlodnawy, wieczorny wiatr zvуdmuchal cieplo z pieca.

(terminativum)

2.3. Predykaty fazowe zložone z czasownika synsemantycznego“ jako kom

ponentu werbalnego (V.) i odprzymiotnikowego rzeczownika abstrak

сyjnego (N) jako komponentu nominalnego (dalej oznaczane V„N;

analiza tego typu predykatów stanowi przedmiot dalszej czešci pracy).

np. Naszla mnie obojetnošć.

(inchoativum)

Zniknela raptem sennošć.

(terminativum)

2.4. Analityczna forma wyražania inchoatywnošci (terminatywnošci), z

wykladnikiem zaczyna“ (przestaje, koriczy), jako dodatkowym elemen

tem predykatywnym.

2.4.1. zaczyna (przestaje, koriczy) + czasownik autosemantyczny (inf)

nр. Теnaz i psy sie obudzilly, zaczely szczekać.

(inchoativum)

Туlko Marta ponad babke, która w mitodošci byla jej idealem,

zaczela przekiadać prababke.

(inchoativum)

Nie umiera sie wtedy, gdy cialo pochiania suchy piasek, dužo,

wczešniej . . . Wystarczy žebyš przestal kochać.

(terminativum)

* Za synsemantyczne uwažam te czasowniki, które nie sa zdolne do samodzielnego

wyražania trešci i aby pelnić role predykatu wymagaja komponentu semantycznie dopet

niajacego. Por. pkt. 3.

* O semantyce czasownika zaczyna pod katem jego roli jako wykladnika inchoatyw

nošci por. L. Kueva-Šverček, L. Laškova, Niakoi ingresivni glagolni konstrukcii v bál

garski i polski, w: Kategorie werbalne w jezyku polskim i bulgarskim, Wyd. UW War

szawa 1977.
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2.4.2. zaczyna (konczy) + rzeczownik odstowny

nр. Сgytanie gazety zacza, jak zwykle, od ostatniej strony.

(inchoativum)

Kiedy skoriczysz to pisanie, przynieš mi pióro — dobieglo ja z

drugiego pokoju.

(terminativum)

(w przypadku 2.4.1. terminatywnošć može być wyražona zarówno

wykladnikiem skoriczyć jak i przestać, w przypadku 2.4.2. natomiast

oprócz skoriczyć co najwyžej možna by užyć czasownika zaprzestać,

jest to jednak problem powierzchniowej realizacji znaczenia na planie

skladni i jako taki wychodzi poza granice przeprowadzanej tu analizy).

2.4.3. zaczyna (przestaje, koriczy) + VN

— V.N bez wbudowanej fazowošci

nр. zaczyna mieć možnošć

zaczyna odczuгvać przујетпоšć

— V. N. z wbudowanym odcieniem fazowošci

nр. zaczyna ogarniać go sennošć

zaczyna tracić cierplizvošć

(por. dokladniеј рkt 4.1.)

2.4.4. Szczególny przypadek stanowia wyraženia takie jak

jilm

zaczyna/konczy sie ( lekcja

spektakl

Моžna je interpretować, albo jako swoista elipse zaczyna sie film —

zaczyna *zvyševietlać sie/być zоуševietlany film, podobnie jak:

паиczyciel zaczyna lekcje – nauczyciel zaczyna prozvadzić lekcje (a

wiec chodzilo by o zjavisko dotусzace skladniowej struktury powie

rzchniowej), albo tež možna interpretować film, lekcje jako rodzaj nomi

nalizacji morfologicznej, np. film “wyšwietlanie obrazu filmowego,

tj. jako szczególny typ zleksykalizowanego rzeczownika odstownego

(oczywišcietylko na planie semantyki i w ujeciu funkcjonalnym, for

malnie bowiem taka interpretacja bylaby co najmniej trudna do przy

јесia, aczkolwiek na poparcie tej tezy možna by przytoczyć konstrukcje

przedstavienie spektakl teatralny” — formacje bedaca whašnie deverba

tivum, w tуm znaczeniu zleksykalizowanym).

3. Vlašciwym przedmiotem analizy saw tej pracy wspomniane wуžej fazowe

konstrukcje predykatywne typu V.N.

Komponent nominalny N jest rezultatem zachodzacego w strukturze

powierzchniowej procesu nominalizacji, jakiemu poddana zostaje konstruk

cja z poziomu struktury glebokiej tekstu, typu:

Х, (być Adj)
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Jest to uporzadkowana para elementów, gdzie X jest argumentem, (tj.

паZwa osoby, przedmiotu lub zjawiska), któremu przypisujemy pewna

wlašciwošć, oznaczona Adj, ze wzgledu na to, že na powierzchni jest

wyražana z zasady przу užусiu przymiotnika, a nawias kwadratowy syg

nalizuje, že na powierzchni, w wyniku aktualizacji wypowiedzi, element

ten realizuje sie w polaczeniu z jednуm z elementów paradygmatu cza

sownika być; natomiast komponent werbalnу V. — сzasownik synseman

tусznу — jest formacja semantycznie bardziej zložona. Jest to albo cza

sownik rzeczywišcie semantycznie „niepelny”, albo tež jest z pochodzenia

сZasownikiem autosemantycznym, natomiast z chwila wejšcia do grupy

VAN zmienia niejako swoje znaczenie, staje sie semantycznie ubožszy,

a w niektórych przypadkach zaczyna wrecz grać role copuli (por. nр.

ševiecić — sviecić czystošcia “być bardzо сzуstym”). Zauwažyta to, co

prawda w odniesieniu do innych nieco, ale jednak semantycznie pokrew

пусh konstrukcji, D. Buttler, piszac o procesach semantycznych, które

obejmuja takie czasovniki i „polegaja na ich stopniowym przeksztаtcaniu

w slowa posilkowe, stanoviace wykladnik kategorii werbalnych osoby,

сzasu, trybu oraz ogólnego znaczenia czynnego czy receptywnego, które

charakteryzuje cata konstrukcje. V parze z tуm nastepuje zatarcie ich

Szczególowych сеch semantycznych”“.

Proces tworzenia sie konstrukcji VN možna przedstawić w postaci uprosz

сZonego wzoru

f([być (Аdј + Z))) = VN

gdzie Adj jest orzekana cecha, Z dodatkowym elementem trešciowym

zwiazanуm z predykatem (može zajšć szczegölny przypadek, gdy Z = 0,

tj. predykat równy jest (być Adj}), а f funkcja nominalizujaco-aktualizu

јаСa.

пр. VsN = Palila go ciekazvošć rekonstruować možna w przybliženiu jako:

f(być (ciekawy + bardzo, w przemožny i dražniacy sposöb))), a VN =

= Mial bieglošić (nр. w pisaniu na maszynie) jako:

f([być (biegly + 0))) = f([być biegly))

V przypadku konstrukcji fazowych w strukturze glebokiej dodatkowo

obecna jest informacja o inchoatywnošci, wzglednie terminatywnošci,

co w umowny sposob možna przedstawić jako

(zaczać/przestać być (Аdј + Z))

Istnieje szereg konstrukcji, w których opröcz wуžej wуmienionych

jest jeszcze jeden dodatkowy element. Sa to wyraženia z kauzacja. Dla

potrzeb przeprowadzanej tu analizy nie ma koniecznošci ich wyodreb

niania, gdyž ich charakter kauzatywny nie wрђуva na inne cechy, istotne

z punktu widzenia rozpatrywanych tu zagadnieh. Zasluguja jednak na

* D. Buttler, Polaczenia typu „ulec zniszczeniu” w jezyku polskim, w: Poradnik

јеzykowy 7, 1968.
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wspomnienie, gdyž nie mieszcza sie w Zaproponowanych wуžej schematach

w sposob automatyczny. Možna by je przedstawić jako

f(К + [być (Аdј + Z)))

gdzie K. jest wykladnikiem kauzacji, tj. w realizacji powierzchniowej

parafrazy — elementem paradygmatu czasownika sprazviać. Znak + (po

symbolu K) symbolizuje element faczacy dwa giówne komponenty pre

dykatu i na powierzchni realizowany jest przez še, np. Ten drobnу zabieg

ip r z y zo r & c i P jej š zv i e & o š ć rekonstruować možna jako: Ten drobny

zabieg s p r a zo i i, že 2 a c 2 e l a by ć z n o z0 и 5 zl i e 3 a. i zapisać

schematycznie:

f(sprawić + (zaczać być (Šwiežy + znowu)))

4.0. O ile interpretacja terminu inchoatywnošću wiekszošci jezykoznawсów

pokrywa sie przynajmniej w przybliženiu, o tуle w przypadku zakoficze

nia danej czynnošci (procesu, stanu) sytuacja jest bardziej zložona. W

literaturze przedmiotu wyróžnia sie nieraz terminativa i finitiva. Pos

tepuje tak nр. Boguslawski“, który terminatywnošć rozumie jako zakofi

czenie procesu, uzupetnienie poprzedniego etapu tegož procesu, až do

osiagniecia pewnego kresu, normy, podczas gdy finitywnošcia nazywa

przejšcie od trwania procesu (przez wzglednie dugi okres czasu) do

jego braku, zaprzestania, eventualnie ustania procesu.

W przypadku omawianych tu konstrukcji podziat wielokrotniе

ulega zatarciu, trudno tež dostrzec obiektywne kryteria, które by umožli

wity rozgraniczenie obu podklas predykatów. W zasadzie, pröbujac

przeprowadzić taki podziat, naležalo by sie oprzeć chyba wyfacznie na

whasnej intuicji, stad tež mögby on mieć charakter došć dyskusyjny.

Zatem jedynie na uboczu moge stwierdzić, že jako finitywa widzialfabym

te predykaty, w znaczeniu których zawarta jest ostra, podkrešlajaca

moment przefomowy granica, poza która dany stan juž nie istnieje,

nр. Z n i k n e t a raptem se n n o šć, ludzie dopуtyгоali ste zvzajemnie

jaka miejscozvošć mineli, a jaka maja przed soba.

Pozostate predykaty, gdzie nacisk (w dziedzinie znaczenia) by1by —

moim zdaniem — položony na dochodzenie do pewnego kresu, nazwa

fabym terminativami (por. wypowiedzenie: Mimo zvszystko udalо ти

sie s t i u m i ć se n n o š ć ).

Podczas dalszej analizy rozgraniczenie przуnaležnošci do pod

klasy terminativow i finitivow, jako cecha w tуm przypadku irrelewantna,

zostanie pominiete, a rozpatrywane predykaty beda dalej nazywane ter

minativami.

Podobnie jak w przypadku predykatów werbalnych, takže w wypadku

predykatów typu V„N znaczenie fazowošci može być wbudowane w

strukture predykatu w róžny sposob.

4.1.

* A. Boguslawski, op. cit., s. 80—81.
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I tak inchoatywnošć (terminatywnošć) može być wbudowana juž w

semantyke komponentu werbalnego.

— predykaty inchoatywne:

nр. Kosteckiego opanowato paraližujacezdumienie, a póžniej rozszalala

sie w nim zvšcieklošć.

rozszaleć sie zaczać szaleći

Zmari nad ranem, nie odzуskuјас рrzуготnošci.

odzуskać zaczać mieć — powtörnie”

Pozvstay zwatplizvošci, czy Brunner w samejrzeczy wyskoczy1 z oka,

czy Zostali z niego wypchniety.

ipozvstać zaczać istnieć”

— w przypadku terminativćw, z minimalnymi wyjatkami, we wszyst

kich potwierdzonych przeze mniew tekstach pisanусh užусiach termina

tywnošć wbudowana jest juž w semantyke verbum.“

Przyklady:

Staram sie pogbyć swej normalnej niešmialošci.

Niedbale podat je dowódcy, ten zaš, ujrzawszy nominacje podpi

sana przez gubernatora, machnai reka na Kozaków, by zaniechali

ostrožnošci.

Zdaje sie, že mnie blagat, mówit: „prosze pana”, že nie staviat

oporu, nie pröbowat nawet sie obronić, sflaczaly jak ohydna glista,

i že ta parszywa bezsilnošć stilumila w koricu moja zvšciektošć.

Ale nazajutrz, kiedу рierwszy mu sie uklonižem, a potem w loggii

podszedlem do niego, i on sie rozgadat, utracii tajemniczоšć.

Ale niezastapiona panna Teresa, gdy juž wszyscy stracili cier.pli

zvošć sluchajac tych fochów, znalazila rade.

Ten nie stracii przytomnošci umyslu.

Lokatorzy prosza mnieczesto o pomoc, ješli dymi piec, albo kran

straci szczelnošć.

Моžliwa jest takže sytuacja taka, že komponent werbalny nie ma wyraž

nego znaczenia fazowošci, lecz jest ono wbudowanew calošciowa struk

ture semantyczna predykatu V„N, jak nр. w wypowiedzeniu (inchoа

tivum):

Naležalo natychmiast podjać watek, aby wzbogaciwszy go kilkoma

szczegóiami i pchnawszy akcje o krok dalej, przerzucić odpozvie

dzialnošć za bieg wypadków na kolejnego narratora.

* Kartoteka predykatów, poddawanych tu analizie, jest z реwnošcia zbyt szczupia,

by možna bуio autorytatywnie twierdzić, že nieobecnošć okrešlonych (oczekivanуch)

formacji w jej zasobie jest równoznaczna z nieistnieniem danego zjaviska w jezyku, nawet

tykow wersji pisanej jezyka literackiego, na bazie którego skompletowana zostala karto

teka. Z cata pewnošcia natomiast nieobecnošć taka upowažnia do stwierdzenia, že dane

zjavisko co najwyžej pojavia sie rzadko w jezyku.
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Terminativa takiego typu naleža w zebranym przeze mnie materiale do

rzadkošci. Jednym z nielicznych przykladów jest:

Роwloklem sie pod okno, gdzie padal cien od šciany i strzechу,

utožylem sie wуgodnie, ale sennošć mi przessia.

Istnieje tež przypadek szczegölny, niejako skrzyžowanie inchoatуw

nošci z terminatуwnošcia, tj. komponent werbalny ma zabarwienie

terminatуwne, a jednak cally predykat to inchoativum, |-

nр. Wolatbуm jeszcze otуm nie mówić,dopóki nienabiore pezonošсі.

Wiedzial, že wšród oczekujacych nie dojrzy matki i ojca, o któ

rych šmierci na Powazkach doszla go zviadoтošć przez Міеdzy

narodowу Сzerwonу Кrzyž.

Рrzypuszczam, že to raczej studia zbyt pedantyczne nad filozofia

w Моnachium i Getyndze . . . napelnity oschloscia jego wуob

ražnie.

Оdrebna grupe tworza tež predykaty nie majace znaczenia fazowego,

mimo že komponent werbalny možna zakwalifikowač (w užyciu nie

Zwiazanym) do czasowników fazowych. Wskazuje to raz jeszcze jak

wielkim zmianom ulega semantyka czasownika w rozpatrywanych tu

konstrukcjach analitycznych. Niektóre formacje sa juž przy tуm na

granicy leksykalizacјі.

Рrzyklady:

А w sköre jest bity oczywišcie zwуkty, szary obywatel, zdany na

laske i i nielaske teј instуtucji, która za nic nie bierze odpozviedгial

поšci, natomiast chetnie bierze pieniadze.

Umуšlnie zwolnih kroku, žeby dač grupiе тоšnošć oderwania sie

od tropicieli.

Сhociaž nie osiagnal jeszcze doskonalošci swego nauczyciela, to

jednak w porównaniu z ludžmi miast staрat cicho jak kot.

Najwiecej prзујетnošci sprazvialo nam grzebanie w rôžnych želaz

nych odpadkach.

Тropу, którуmi sie posuwam, сzesto pozbazvione sa logiczneј

ciagiošсі.

. . . ješli bedzie trzeba, ukarzemу, ješli towarzysz Сzwartek laтat

prazvorзqdnošć, nadužy1 wladzy, znajdziemy sposöb, by go roz

liczyć.

Јеšli gasзlaby taka koniecзnošć, ty poprowadzisz jedna, a ja drugа.

Zrozumiale, že zakochala sie z naiwnošcia dziecka. To budzito

litošć.

Оddzielny problem stanowi analizy predykatów typu:

засгутат + V„N

Рolaczenie možliwe jest tylko w przypadku, gdy komponent werbalny

predykatu jest czasownikiem niedokonanym. Wynika to z semantуki

засгутат оraz semantycznego ladunku dokonanošсі.

Рrzypadek pierwszy to polaczenie wуkladnika fazowošci z predу

katem tурu V„N, który nie ma wbudowanego znaczenia fazowošci, jak
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nр. Z а с з а е т т і е č s i e n a b а с 2 по 5 с і і ретрпеgo dnia отal

go nie schzoуtalет, lub tež znaczenie to jest stabo zaznaczone (tj.

možliwe sa dwie parafrazy — z uwурukleniem charakteru fazowego i

bez), jak nр. w wуроwiedzeniu Lekki sгит galегі з а с 2 q i przy

p r a zu i a čg o o se n n o šć. W tуm przypadku ladunek inchoatуwnošсі

catego predykatu sprowadza sie do inchoatуwnego znaczenia czasownika

гасгаč/гасгynač, który pehni funkcje wуkladnika inchoatуwnošci catego

predykatu.

Рrzypadek drugi to potaczenie zaczyпат z predykatem zawiera

јасуm juž znaczenie fazowošсі.

а) Z predykatem inchoatуwnym laczy sie bardzo rzadko (byto by to

wszek zbedne powtarzanie raz juž sygnalizowanej informacјі). Wspom

niane juž wуžej autorki bulgarskie“ možliwošć potaczenia tego typu

uwažaja za równoznaczne z pozornym charakterem inchoatуwnošсі

danego predykatu. Моim zdaniem taka laczliwošć istnieje w przypad

kach, gdy inchoatуwnošć со prawda istnieje, ale jako informacja uboczna,

cecha drugorzedna i slabo zaznaczona; tak jest nр. w przypadku predу

katów, które nazywam eskalacyјnymi (por. nižej pkt 4.3.) nр. Nie

zadiugo bedzie dniato, odpocznijmy choć troche przed štviteт — за

koricзуt rozтогое Йilтогрski zvidгас, že se n n o šć зnбго з а с 2 у п а

o g a r n i a ć jego tozvarгуsгу.

b) Istnieje natomiast sporo wyražen predykatуwnych bedacych swо

istуm „skrzyžowaniem” inchoatуwnošci z terminatуwnošcia, tj. wуk

ladnik засгqč/гасгynač taczy sie z predykatem majacym odсіей znaczenia

terminatуwnego, choć i w tуm wypadku možna by mówić o predykatach

eskalacyјnych.

Рrzyklady:

Wnikliwa analiza (i testy werуfikujace) jednego z trzech Vikin

gowskich eksperуmentów гасгela podzvašač реzonošć sceptyków.

Роd wplywem okropnego bölu znów гасгqi tracić przytoттošć.

„Саłe szczešсіе, že pan wrócitz chorowania” — cieszy sie dr Teresа

Кluczyńska, która miala osiem dуžurów w tуm miesiacu, ma

chora matke i mežа гасгynajacego tracić cierplizvošć.

Užуwајас terminologii geometrii analitycznej (a omawiamy przeciež

stosunki w przestrzeni czasowej), možna by powiedzieć, že w tуm przy

padku na osi czasu tworzy siе реwien przedziat

— lewostronnie domkniety w przypadku wуkladnika засгас

tj. Кti, ta) 11 tз
—Ф -шым

— obustronnie otwarty w przypadku wуktadnika zaczynač tj.

tј (t, tº) * *

* L. Кueva, L. Laškova, op. cit.
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4.2.

podczas gdу „normalne” inchoativa wyznaczaja jedynie pólprzedzial

(lewostronnie) — lewostronnie otwarty lub domkniety

tj. (te -- со) }

Kty, + co) 11

—о

a terminativa wyznaczaja potprzedzial domkniety pravostronnie

tj. (co, ti? 11

Domknietošć lub otwartošć przedzialu zaležy od dokonanego lub nie

dokonanego aspektu werbalnego komponentu predykatu, a šcišlej od

aspektu czasovnika zaczqć/zaczynać.

Brak jest potwierdzonych w tekstach užyć konstrukcji

przesta(zva)ê + V„N

choć takie konstrukcje možna sobie bez trudu wyobrazić (oczywišcie

tylko z predykatami, których komponent werbalny jest czasownikiem

niedokonanуm), nр.:

Аnna przestala darayć Jana žyczlizvošcia.

Na spacerze Jan przesta odczuzvać sennošć.

W Dorocie przestaty budzić sie zvatplizvošci.

Jest to možlive w przypadkach, gdy predykat nie jest fazowy, lub tež

jest slabo inchoatywny (komponent werbalny — aspekt niedokonany).

Istnieje kilka grup predykatów, którym možna przyporzadkować po

dwie parafrazy, jedna ze znaczeniem inchoatywnym i druga bez tego

znaczenia.

Do najczešciej spotуkanych w tekstach literackich naleža predykaty

z komponentem werbalnуm zvzbudzić/zvzbudzać i budzić (pokrewne:

obudzić, zbudzić, rozbudzić wspöttworza predykaty fazowe) oraz poczuć

— исaиč (pokrewne czuć jest zawsze pozbawione fazowоšci). I tak, po

dwie parafrazy moga mieć min. nastepujace konstrucje ze zvzbudzić)

zvzbudzać:

Nieskapitem mu informacji osobie, bonic tak nie zvzbudza ludzkiej

nieufnošci, jak zdawkowe zaspokajanie zainteresowania.

. . . sprawia, že ludzie sa/zaczynaja być nieufni

Cena niewspöhmierna do wartošci przedmiotu zvabudzila jej po

dejralizvošć.

. sprawila, že by1a/zaczeta być podejrzliwa

Powoli, aby nieopatrznym ruchem nie zvzbudzić caujnošci zaslu

chanej Dobielowej, dotart do wyjšcia.

. aby nie sprawić, že bedzie/zacznie być czujna
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ale: Wszystko, co niemieckie, wсiaž jeszcze zvzbudzalo ma doctekli

zvošć, dlatego zainteresowatem sie ta wystawa.

moim zdaniem znaczy tylko sprawiato, že bytem dociekliwy” (bez fa

zowоšci). Vydaje sie, že oprócz aspektu komponentu werbalnego (wa

riant dokonanу zvzbudzić ma moim zdaniem wyražniej zaznaczona fa

zowošć), na еwentualny fazowy charakter catego predykatu ma tež

реwien wрђуW semantyka jego komponentu nominalnego.

Podobnie z czasownikiem budzić, nр.:

Nie odpowiadato mu zainteresowanie siе јego póžnym powrotem

mogace budzić ciekazvošć w najbližSzych dniach.

.. mogace sprawić, že bedzie/zacznie być ciekawy

beda/zaczna być ciekawi

Наnуsa nie podejrzewatem wprawdzie, ale badž co badž budzila

czujnošć komitywa takich krewniaków.

. sprawiata, že bуlišmy/zaczynališmy być czujni

(w tуm przypadku možliva jest tež trzecia interpretacja, z podkrešleniem

modalnego charakteru wypowiedzi. *sprawiata, že musielišmy być

czujni”)

ale: Byto to južw poczatkach XIX wieku, ale — јеšli nawet chronologia

budzi zvatplizvošć — wolno chyba przypuszczać, že ta sklonnošć do

rubasznych nieco facecji stanowita ceche rodzinna.

tylko: . . . jest watpliwa/powoduje, že watpimy

Szczegölna pozycje zajmuja tež predykaty, których komponentem wer

balnym jest czasownik poczuć (иcauć). Dadza sie tu wyróžnić dva

typy wyraženi:

I) “poczuć coš?; dotусzу реwnych doznati psychicznych lub psycho

fizусznусh i odnosi sie do organizmu osoby podlegajacej danemu

stanowi (cally predykat wiqže wowczas jeden argument),

nр. Po odwróceniu kilku zaledwie kart иczujem sennošć.

Za Florencja poczulem taka sennošć, že musialem jej sie poddać.

I poczu okrutna samotnošć.

Inžynier poczul nagla slabošć.

II) “poczuć coš dojdla kogoš'; dotусzу етосјопаlnego stosunku do

elementu rzeczywistošci zewnetrznej w odniesieniu do osoby pod

legajacej danemu stanowi (cally predykat wiaže dwa argumenty),

11p. :

Poczu dla ambasadora prawie zvdziecznošć, že skupit na sobie

uwage ich malego šwiatka.

Poczulem wtedy wielka niemazvišć do autochtona.

Wiekszošć tych predykatów može mieć po dwie parafrazy (ze znacze

niem inchoatywnošci i bez), a czešć (zwlaszcza I) možna sparafrazować
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tež jako “x poczuli, že jest . . .” — a wówczas przestawalyby być przed

miotem niniejszego opisu, jako nie spehniajace warunku sуnsemantycz

nošci czasovnika.

Przykladowo, jako predykaty niewatpliwie inchoatywne (a wiec o jednej

parafrazie) možna wymienić:

Kosteckiego opanowalo paraližujace zdumienie, a požniej rozsza

lala ste w nim zvšciektošć.

Оkazalo sie jak zwykle, že jednak sprawоzdanie naležy uzupelnić,

niektóre sformulowania nagle w czujnych oczach ambasadora

nabraly dzvuznaciznošci.

Pozostaly zvatplizvošci, czy Brunner w samej rzeczy wyskoczy1

z okna, czy zostat z niego zеpchniety.

Naszla mnie obojetnošć: сéž wiecej možna, jehać w te noc i tyle.

W Dorocie budzily sie zvatplizvošci.

Przy tym da sie zauwažyć, že aspekt niedokonany niejako „oslabia”

inchoatywnošć, przesuwajac ja w kierunku znaczenia eskalacyjnošci.

W zasadzie predykaty sklasyfikowane tu jako inchoatywne, a charak

teryzujace sie aspektem niedokonanуm komponentu werbalnego, možna

podzielić na dvie grupy:

I) o jednej parafrazie, eksponujacej ich inchoatywnošć (parafraza z

wykladnikiem zaczqć/zaczynać), nр.:

Stara, skazana na wyburzenie kamienica z zamknietymi oknami,

z tym starošwieckim wykrojem szczytowym, którym zesztowieczni

architekci nadazvali indyzvidualnošć swolim budynkom.

Pierwsza substancja plimasiny, pyzibenzamina, znosi objavy reakcji

uczuleniowej, lecz zоуzuoluje sennošć.

V moim zavodzie pervnošć изуskuje sie tyiko droga bardzo žmudnych

dochodzећ i wielostronnych dowodów.

Wprozvadza ich to zwe zvšcieklošić, która wytadowuja walac kolbami

najbližej maszerujacych jeficów.

II) o dwóch parafrazach, z których jedna kladzie nacisk na ich inchoа

tywnošć, a druga na znaczenie eskalacyjne (z wykladnikiem coraz

bardziej, o predykatach eskalacyjnych por. nižej pkt 4.3.), nр.:

А јеšli napravde tak bуlo, musiatem mocno sie strzec, bo usuniecie

mnie z pola walki stazvalo sie dla nich koniecznošcia.

Swiatla, które dawala niska smuga zachodu, bуio juž tak malo,

že barwy otoczenia zlezvaly sie zv jednolita szarošć.

. . stowa delegatów byly syszalne i pojedуnсzo zrozumiate, ale

polaczone w zdania czynily wraženie klekotu i szumu, sprozvadza

јqcego sennošć.

Nieszczesny bialy podróžnik z wolna odzуskival przytomnošć.
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Vydaje sie to wynikać z charakteru komponentu werbalnego predykatu.

W pierwszym przypadku mianowicie sa to czasowniki wprawdzie o

aspekcie niedokonanym, ale denotujace czynnošci o charakterze bardziej

momentalnym, natomiast w grupie drugiej wуstepuja czasowniki z

wyražniej wbudowanym znaczeniem duratywnošci i — niejako — etapo

wošci przebiegu danego procesu.

Јеšli chodzi o terminativa, to w zasadzie wszystkie znajdujace sie

w mej kartotece konstrukcje tak sklasyfikowane naleža do grupy predy

katów nie budzacych watpliwošci co do ich terminatywnego charakteru.

Na pewna možlivošć dwuznacznej interpretacji pozwala tуlko jeden

predykat:

Сzy on tego nie rozumie, že popsutby nam cala przујетпоšć?

. sprawifby, že przestalo by być/nie byto by przyjemnie

choć cally przyklad jest watpliwy, bo przyjemnošć to chyba coš wiecej niž

nominalny odpowiednik przymiotnika przyjemny. Mamy tu mianowicie

formacje czešciowo zleksykalizowana.

Naležy przzy tym zauwažyć, že o terminativach možemy mówićwy

facznie gdy komponent werbalny jest czasownikiem dokonanym, podczas

gdy odpowiadajace im predykaty z czasovnikiem niedokonanуm naleža

juž do grupy predykatów eskalacyjnych.

Dadza sie zestawić pary predykatów, gdzie róžnica aspektu powoduje

zmiane znaczenia, nр.:

Сoraz silniej przekonywalem siebie, že napravde stracila przytom

поše, coraz mniej by1em tego pewny.

- nie byla juž przytomna, przestala być przytomna

(terminativum)

wobec:

Моsta poczuć zwiastuny i dlatego sie zatrzymala, a kiedу veszta do

pawilonu, tracila juž przytomnošć.

. . . bya coraz mniej przytomna

(predykat eskalacyjny)

Podobnie:

Uwierzуli w swoje istnienie dla siebie, šwiat poza nimi stracil

dla nich zwartošć, istnieja tуlko jako przeczuwalna možlivošć

radošci lub bĆlu.

. nie jest juž (nic) wart, przestat być (соš) wart

(terminativum)

wobec:

Bowiem poza bizonami, skory wszystkich zwierzat tracity swa

zvartošć, linialy, šwiecilу golymi plackami.

. . . byly coraz mniej warte
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a takže:

Zniknela raptem sennošć, ludzie dopуtywali sie wzajemnie, jaka

miejscowošć mineli, a jaka maja przed soba.

. . . ludzie nie byli juž senni, przestali być senni

wobec:

W czasie tego spaceru znikado tež owo charakterystyczne dla po

rannych godzin zmeczenie i sennošć.

. . . byt coraz mniej senny.

4.3. Kilkаkrotnie juž zostalo wspomniane pojecie „predykat eskalacyjny”.

Nazywam tak predykat, który wprawdzie denotuje pewien stan wraz z

zachodzaca w nim zmiana jakošciowa, ale nie jest ani „czystym” inchoа

tivum, ani „czystym” terminativum, a da sie sparafrazować z užусiem

wyraženia coraz bardziej/mniej. Vуraža on zatem zmiane intensywnošci

wysteрowania danej cechy i w sposob naturalny wiaže sie z zagadnieniem

inchoatywnošci/terminatywnošci, jako že každy proces wzrostu impli

kuje punkt wyjšcia (takže w czasie), a proces zaniku – moment kofi

cowy.

4.3.1. Dla klasyfikacji predykatów eskalacyjnych može sie okazać przydatny

nastepujacy podzial wstepnу:

1. eskalacja dodatnia (wzrost intensywnošci wysteрowania danej

сеchy, ozn. dalej jako E+)

2. eskalacja ujemna (spadek intensywnošci wysteрowania danej

сеchy, ozn. dalej jako F—)

Podziatten przeprowadzony jest na podstawie kryterium czysto seman

tycznego, w oparciu o znajomošć zjavisk rzeczywistošci pozajezykowej

denotowanych przez interesujace nas predykaty.

Przyklady: |-

No to postaramy sie wröcić do pólnocy, do widzenia! — згviekszy!

gwattownie szybkošć.

О, jaki spryciarz — myšli Wiktor. — Umyšlnie przerywa teraz,

žeby podniecić ciekavošć ludzi.

Сata ambasade wegierska ogarnela omdlewajaca sennošć, drzemali

P + { nad papierami.

Dziš nadciaga znowu od polnocyczarnašciana zastaniajaca polowe

nieba, wyprzedza ja wiatr i chociaž to zwykla letnia burza,

nerwy žywych stworzeti odbieraja silniejsze niž kiedуkolwiek

| bodžce, narasta nepoköј.
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| Vidzialem, jak oboje paristwo Barth spogladali ku starej damie

przez stót, jakby usilujac przytlumić jej ciekazvošć, lecz nic sobie

z tego nie robila.

Koordynator zmmiejszy? szybkošći skrecit do podnóža najbližSzej

B - i maczugi.

V miare uplywu czasu niebezpieczећstwo malato, a jego inten

syzvnošć blakla.

Zatraca mi sie szviadomošć czasu, w którym sie poruszam.

Niezaležnie od powyzszego, rysuje sie podziai drugi, w oparciu o zróž

nicowanie aspektualne (to kryterium okrešlilabym jako semantyczno —

formalne).

Маmy wiec:

1. predykaty eskalacyjno-duratywne (gdy komponent werbalny

predykatu jest czasownikiem niedokonanym, oznaczane Ea)

2. predykaty eskalacyjno-terminatywne (gdy komponent wer

balny predykatu jest czasovnikiem dokonanym, oznaczane E.)

Przyklady:

Gdy stabnie charakter, zamiera odpornošć i wola, Žycie wрrze

gniete zostaje w chaos, prawda traci swoj sens, wszystko sie

Ва staje dwuznaczne i niepevne.

Obok ciemnej kepy bzu šciežka prowadzilla w dó, nabierala

spadzistošci, wiodac až nad brzeg.

Dopiero w pobližu przystani zmmiejszyl szybkošć, by zluzować

Е napiecie liny holowniczej.

t

Tam nabral szybkošci zbyt wielkiej dla DS, dystans miedzy nami

röst niemilosierniе.

Оba wyžej wуmienione podzialy krzуžuja sie, nie wystepuje tež miedzy

nimi zauwažalna zaležnošć hierarchiczna.

Na tle takiego podzialu pojavia sie problem kryteriow, zgodnie

z którymi predykat zostaje zaklasyfikowany, jako Er- lub terminativum

(odpowiednio E + lub inchoativum). Wydaje sie, že nie sposob tu

zastosować formalnych kryterićw podzialu, a možna siе јedynie odwоlać

do kompetenciji jezykowej užytkownika czy badacza w dziedzinie odróž

niania specyfiki znaczећ. W každym razie decyduje tu semantyka kom

ponentu werbalnego, podczas gdy przуnaležnošć danego predykatu do

kategorii predykatów fazowych okrešla sie na podstawie zawartošci

trešciowej catego wyraženia, tj. zarówno komponentu werbalnego jak i

nominalnego razem wzietych.
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Na marginesie warto zauwažyć, že o ile predykaty inchoatywne

i terminatywne došćczesto wystepuja w postaci czystowerbalnej (tj. niе

w potaczeniu z elementami nominalnymi, lecz samodzielnie np. zapom

nieć, ograbić, zobaczyć, rozbºysnać, usnać itp.), o tуle predykaty E. w

dužo wiekszym stopniu wyražane saw sposöb analityczny; istnieje oczy

wišcie szereg czasovników typu pociemniato, pochlodniato, zacichać,

przyspieszyć, zavolnić itp., ale sa one we wspölczesnych tekstach pisanусh

stosunkowo rzadziej užywane.

Варшава

Јоlanta Mindak

Рез и ме

Јоланта Миндак

о неким фазним предикатима у пољском језику

Чланак представља покушај семантичке анализе пољских преди

катских конструкција V,N, састављених од синсемантичког глагола V.

и апстрактне именице типа momen essendi N, чије парафразе обухвата

шема: почиње/престајебити (Аdј+2); Аdју тој парафрази означавапридев

који се након номинализационих процеса дубинске структуре бити Аdј,

на површини реализује као N. Глаголски компонент V, разматраних

предиката непотпуног је значења у том смислу што у датој конструкцији

игра углавном улогу споне и евентуално врши само једну модификацију

особине изражене у именском компоненту N (чак ако у неком другом

случају може да реализује потпуно значење, упор. пример из чланка:

ševieci "сија“ али Šzvieci czystošcia — само: "врло је чист“). У шеми парафразе

ту евентуалну модификацију симболизује елеменат Z.

Предикати који имају парафразу са елементом почиње називани су

у чланку инхоативни, док они са елементом престаје — терминативни.

У чланку се разматра релација фазног карактера читавог преди

ката и евентуалног фазног карактера самог глаголског компонента.

Закључује се да су у принципу могући сви типови такве релације. Има

предиката где је значење инхоативности (терминативности) уграђено

већ у значење глаголског компонента, као и таквих где глагол није

инxoативан (терминативан), а ипак је такво значење уграђено у семантичку

структуру читавог предиката. Постоје такође предикати са значењем

инxoативности иако глаголски компонент има терминативан карактер,

као и они без фазног значења иако је у структуру глаголског компонента

уграђено такво значење. Обраћа се пажња на један посебан тип преди

ката, који се у чланку зову „ескалациони”, а који се могу парафразирати

по шеми: бити све више све мање Аdј.
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