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Odwleka spotkanie czy tylko je oddala?
O sposobach konceptualizowania zmiany terminu
na pó|niejszy
Zasoby leksykalne polszczyzny dajĊ jej uůytkownikom moůliwoœý róůnorodnego wyraůania zmiany terminu zaplanowanych wczeœniej czynnoœci lub
zdarzeľ. Wieloœý ta z jednej strony pozwala wnioskowaý na temat skâonnoœci Polaków do – przede wszystkim, choý nie tylko – opóŭniania zamierzonych akcji. Z drugiej jednak – kaůe zastanawiaý się, jakie sĊ róůnice semantyczne pomiędzy poszczególnymi czasownikami nazywajĊcymi przesuwanie
zdarzeľ w czasie.
Wybrana przeze mnie leksyka z pewnoœciĊ nie stanowi listy kompletnej –
skupiâam się bowiem wyâĊcznie na czasownikach, pozostawiajĊc poza obszarem zainteresowania analityzmy werbo-nominalne, zwiĊzki frazeologiczne czy inne zmetaforyzowane wyraůenia i zwroty. W wyniku ekscerpcji leksykograficznej otrzymaâam pole leksykalne, które moůna uporzĊdkowaý,
biorĊc pod uwagę dwa kryteria. I tak ze względu na kierunek, w którym zdarzenia sĊ przesuwane, wyróůniý moůna trzy grupy:
1. czasowniki oznaczajĊce zwiększanie dystansu na osi czasu między teraŭniejszoœciĊ a danym zdarzeniem (momentem), które ma nastĊpiý w przyszâoœci (np. oddalaý coœ, odkâadaý coœ, odciĊgaý coœ, odsuwaý coœ, odwlekaý
coœ, odraczaý coœ, opóŭniaý coœ, czekaý z czymœ, odczekiwaý coœ/aů);
2. czasowniki oznaczajĊce zmniejszanie dystansu na osi czasu między teraŭniejszoœciĊ a danym zdarzeniem (momentem), które ma nastĊpiý w przyszâoœci (np. przybliůaý coœ, przyspieszaý coœ);
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3. czasowniki oznaczajĊce zwiększanie lub zmniejszanie dystansu na osi
czasu między teraŭniejszoœciĊ a danym zdarzeniem (momentem), które ma nastĊpiý w przyszâoœci – na wâaœciwĊ interpretację wskazuje tu
kaůdorazowo kontekst (np. przesuwaý coœ, przekâadaý coœ, przenosiý coœ).
Zbiór wymienionych leksemów moůna równieů dzieliý na klasy semantyczne, biorĊc pod uwagę drugie kryterium – prymarne znaczenie owych
czasowników. Na tej podstawie da się wyodrębniý:
1) czasowniki ruchu, oznaczajĊce:
a) ruch po powierzchni: odsuwaý coœ, przesuwaý coœ, odwlekaý coœ, przybliůaý coœ, odciĊgaý coœ;
b) ruch z podnoszeniem: odkâadaý coœ, przekâadaý coœ, przenosiý coœ;
c) inne: oddalaý coœ;
2) czasowniki zwiĊzane z parametrami:
a) prędkoœci: opóŭniaý coœ, przyspieszaý coœ;
b) dâugoœci: przedâuůaý coœ, wydâuůaý coœ, skracaý coœ;
c) czasu: czekaý z czymœ, odczekiwaý coœ/aů, odraczaý coœ.
Przedmiotem moich obserwacji pragnę uczyniý grupę najliczniej reprezentowanĊ po naâoůeniu obu kryteriów: czasowniki, które ze względu na pierwszy podziaâ oznaczajĊ zwiększanie dystansu na osi czasu między teraŭniejszoœciĊ a danym zdarzeniem/momentem, ze względu na drugie kryterium –
reprezentujĊce klasę czasowników ruchu. Ich wspólnĊ cechĊ jest dodatkowo
budowa sâowotwórcza – wszystkie sĊ prefigowane przedrostkiem od-, który
nadaje im znaczenie ablatywne (por. definicję z Uniwersalnego sâownika języka
polskiego: od- – przedrostek ‘oznaczajĊcy oddalenie, oddzielenie, wyodrębnienie, np. odbiec, odciĊgnĊý, odedrzeý, odgrodziý, odwieŭý’ lub inne definicje, np.
Œmiech 1986). Do grupy tej naleůĊ: oddalaý (oddaliý), odkâadaý (odâoůyý), odciĊgaý
(odciĊgnĊý), odsuwaý (odsunĊý) oraz odwlekaý (odwlec).
Nietrudno dostrzec róůnice w sposobie profilowania czynnoœci przemieszczania czegoœ, wyraůanej przez omawiane czasowniki w znaczeniu
prymarnym. PrzeglĊd eksplikacji leksykograficznych pozwala stwierdziý, ůe
czasowniki te najczęœciej majĊ charakter strukturalno-znaczeniowy (poza
denominalnym czasownikiem oddaliý), zatem dopiero odwoâanie do podstaw
czasownikowych pozwala wydobyý róůnice w sposobie, w jaki odbywa się
oznaczany ruch. IlustrujĊ to definicje z Uniwersalnego sâownika języka polskiego
(USJP) oraz Innego sâownika języka polskiego (ISJP) (wybrane jako reprezentacje
spoœród wielu wspóâczesnych leksykonów ogólnych polszczyzny)1:


1 Definicje z USJP nierzadko sĊ synonimiczne, co moůe stanowiý podstawę do kwestionowania ich poprawnoœci. Dyskusja nad zagadnieniami leksykograficznymi nie stanowi jednak
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1) oddaliý/oddalaý
±USJP: oddaliý/oddalaý ‘powiększyý (powiększaý) odlegâoœý między jakimiœ osobami, przedmiotami lub obiektami; odsunĊý (odsuwaý)’
±ISJP: Jeœli oddaliliœmy jakĊœ osobę lub rzecz od czegoœ albo jeœli
ona oddaliâa się od czegoœ, to znalazâa się dalej od tego.
2) odâoůyý/odkâadaý (ȸ kâaœý)
±USJP: odâoůyý/odkâadaý ‘poâoůyý (kâaœý) gdzieœ coœ, co przestaâo
byý potrzebne lub zaczęâo przeszkadzaý’
kâaœý ‘umieszczaý coœ gdzieœ, w jakimœ miejscu, na czymœ, w czymœ,
wstawiaý gdzieœ, wsuwaý’
±ISJP: Jeœli odâoůyliœmy rzecz, którĊ trzymaliœmy w ręku, to poâoůyliœmy jĊ gdzieœ, poniewaů nam przeszkadzaâa lub przestaâa nam byý
potrzebna.
Jeœli kâadziemy gdzieœ jakiœ przedmiot, a zwâaszcza jeœli kâadziemy
na poziomej powierzchni przedmiot, którego pionowy wymiar jest
mniejszy od choýby jednego z wymiarów poziomych, to umieszczamy go tam.
3) odciĊgnĊý/odciĊgaý (ȸ ciĊgnĊý)
±USJP: odciĊgnĊý/odciĊgaý ‘ciĊgnĊc, przesunĊý (przesuwaý) coœ
na inne miejsce’
ciĊgnĊý ‘przesuwaý, wlec kogoœ, coœ, prowadziý, przewoziý, przeciĊgaý kogoœ, coœ z wysiâkiem, trudem, przezwycięůajĊc opór’
±ISJP: Jeœli odciĊgnęliœmy jakĊœ rzecz, to ciĊgnĊc za niĊ, sprawiliœmy, ůe zmieniâa swoje poâoůenie, oddalajĊc się od czegoœ.
Jeœli ciĊgniemy jakĊœ osobę lub rzecz, to trzymajĊc jĊ mocno, sprawiamy, ůe przybliůa się ona do nas lub porusza się w tym samym co
my kierunku, albo staramy się sprawiý, by się tak poruszaâa.
4) odsunĊý/odsuwaý (ȸ sunĊý)
±USJP: odsunĊý ‘sunĊc, oddaliý (oddalaý) kogoœ, coœ na niewielkĊ
odlegâoœý’
sunĊý ‘iœý, jechaý, pâynĊý równo, lekko, pâynnie, posuwiœcie, bez
wstrzĊsów i zatrzymywania się’
przesunĊý ‘nie odrywajĊc czegoœ od podâoůa, ciĊgnĊc, posuwajĊc,
zmieniý miejsce, poâoůenie czegoœ; przeciĊgnĊý, przestawiý (przestawiaý)’


w tym miejscu mojego celu. Mimo ůe dostrzegam pewne niedoskonaâoœci cytowanych eksplikacji, œwiadomie pomijam ich krytykę. Uwaga ta dotyczy takůe następnego przeglĊdu definicji.
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±ISJP: Jeœli odsunęliœmy jakĊœ rzecz lub osobę od innej osoby lub
rzeczy albo jeœli ta pierwsza odsunęâa się od tej drugiej, to przesuwajĊc się, znalazâa się dalej od niej.
Jeœli jakaœ rzecz lub osoba sunie, to przemieszcza się pâynnie.
Jeœli przesunęliœmy jakĊœ rzecz z miejsca na miejsce, to zmieniliœmy
jej poâoůenie, nie odrywajĊc jej od podâoůa, np. od ziemi.
5) odwlec/odwlekaý (ȸ wlec)
±USJP: odwlec ‘wlokĊc, odsunĊý (odsuwaý) kogoœ, coœ dalej, na inne
miejsce; odciĊgnĊý (odciĊgaý)’
wlec ‘ciĊgnĊc, przesuwaý z trudem coœ lub kogoœ po czymœ’
±ISJP: Jeœli ktoœ odwlókâ jakĊœ osobę lub rzecz gdzieœ, to wlokĊc jĊ,
przesunĊâ jĊ w inne miejsce.
Jeœli wleczemy jakĊœ rzecz, rzadziej osobę, lub jeœli ona wlecze się
za nami, to ciĊgniemy jĊ dokĊdœ po ziemi lub po podâodze, często
z trudem.
PrzeglĊd definicji pozwala stwierdziý, ůe w grupie wymienionych czasowników z prefiksem od- najmniej wyspecjalizowane znaczenie ma czasownik
oddaliý. Moůna go zatem uznaý za hiperonim pozostaâych leksemów (oddaliý
coœ da się na róůne sposoby: odkâadajĊc, odciĊgajĊc, odsuwajĊc lub odwlekajĊc to). W znaczeniu kolejnych czterech czasowników kryje się informacja
o charakterze odbywajĊcego się ruchu. Odkâadanie wiĊůe się z tym, ůe istnieje osobowy agens, który trzyma jakiœ przedmiot w ręku i przenosi go na inne
miejsce. OdciĊgnĊý moůna kogoœ lub coœ trzymanego przez wykonawcę
czynnoœci, lecz akcja odciĊgania nie jest – w przeciwieľstwie do odkâadania
– zwiĊzana z podnoszeniem. Czynnoœci odsuwania i odwlekania oznaczajĊ
z kolei ten sam ruch, powodujĊcy zmianę poâoůenia kogoœ lub czegoœ bez
odrywania go od ziemi, przy czym wleczenie dodatkowo wymaga od wykonawcy czynnoœci wysiâku.
Naszkicowane znaczenie prymarne rozpatrywanych czasowników stanowi
punkt wyjœcia do rozwaůaľ nad sposobem konceptualizacji zmiany terminu
zdarzeľ, oznaczanej tymi leksemami w uůyciu metaforycznym, nieprototypowym. Na poczĊtek (takůe w tym wypadku) warto przyjrzeý się definicjom
leksykograficznym:
1) oddaliý/oddalaý
USJP: ‘spowodowaý przesunięcie wykonania lub nastĊpienia czegoœ
na czas póŭniejszy; opóŭniý, odsunĊý’
ISJP: Jeœli staramy się oddaliý jakieœ wydarzenie, to chcemy, aby nastĊpiâo póŭniej, niů miaâo nastĊpiý.
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2) odâoůyý/odkâadaý
USJP: ‘przenieœý (przenosiý) coœ na termin póŭniejszy, zostawiý (zostawiaý) coœ na póŭniej; przeâoůyý (przekâadaý), odroczyý (odraczaý)’
ISJP: Jeœli odâoůyliœmy jakĊœ czynnoœý, to z jakichœ powodów zdecydowaliœmy się wykonaý jĊ póŭniej, niů poczĊtkowo planowaliœmy.
3) odciĊgnĊý/odciĊgaý
USJP: ‘opóŭniý (opóŭniaý) czas wykonania czegoœ; odwlec (odwlekaý)’
ISJP: Jeœli odciĊgnęliœmy jakieœ wydarzenie lub jeœli ono odciĊgnęâo
się, to odbyâo się póŭniej.
4) odsunĊý/odsuwaý
USJP: ‘spowodowaý (powodowaý), ůe coœ odbędzie się w póŭniejszym
terminie; przeâoůyý (przekâadaý), przesunĊý (przesuwaý)’
ISJP: Jeœli odsunęliœmy jakieœ zdarzenie lub jeœli ono odsunęâo się, to
odbyâo się w póŭniejszym terminie, niů planowano.
5) odwlec/odwlekaý
USJP: ‘przesunĊý (przesuwaý) dalej w czasie, spowodowaý (powodowaý) opóŭnienie czegoœ; odâoůyý (odkâadaý)’
ISJP: Jeœli odwlekliœmy jakieœ czynnoœci lub zdarzenia lub jeœli one
odwlekây się, to nastĊpiây póŭniej, niů powinny lub niů byây spodziewane.
Na podstawie przeglĊdu definicji leksykograficznych moůna wysnuý kilka
wniosków. Po pierwsze, ůadnego z omawianych leksemów nie moůna uznaý
za hiperonim pozostaâych – wydaje się, ůe mogĊ one swobodnie wzajemnie
się zastępowaý w róůnych kontekstach (wskazuje teů na to synonimiczny
charakter przytoczonych eksplikacji z USJP). Po drugie, róůnice semantyczne
w tak sformuâowanych eksplikacjach sĊ niewielkie – choý definicje te róůniĊ
się między sobĊ, ich sens pozostaje taki sam; na tym tle odznacza się jedynie
eksplikacja czasownika odâoůyý zawarta w ISJP, sugerujĊca, ůe odkâadanie zdarzenia musi byý umotywowane jakimiœ powodami. Po trzecie w koľcu, w przedstawionych definicjach brak zróůnicowania w zakresie nacechowania emocjonalnego, stylistycznego; nietrudno bowiem – bazujĊc wyâĊcznie na kompetencji
językowej – domyœliý się, ůe istnieje pewna róůnica pomiędzy zdaniami Jan odwlekâ spotkanie o tydzieľ oraz Jan oddaliâ spotkanie o tydzieľ. Wydaje się, ůe w tej sytuacji odwoâanie do zaâoůeľ semantyki kognitywnej jest szczególnie pomocne,
poniewaů pozwoli ujawniý róůnice pomiędzy znaczeniami analizowanych czasowników oraz odpowiedzieý na postawione w tytule artykuâu pytanie o sposoby konceptualizowania akcji, jakĊ jest przesuwanie zdarzeľ w czasie.
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DomenĊ ŭródâowĊ, w której obrębie następuje konceptualizacja pojęý oznaczanych przez badane czasowniki w uůyciu prototypowym, jest domena przestrzenna2, natomiast w uůyciu metaforycznym – domena temporalna. W zaleůnoœci od tego, który spoœród pięciu omawianych czasowników zostanie uůyty dla wyraůenia opóŭnienia akcji, jest ona nieco inaczej profilowana.
Czasownik oddaliý/oddalaý, uůyty w znaczeniu prymarnym, odznacza się –
jak sygnalizowaâam wczeœniej – najmniejszym stopniem uszczegóâowienia.
Trajektorem jest dla niego czâowiek (rzadziej zwierzę), landmarkiem zaœ –
dowolny przedmiot, którego poâoůenie da się zmieniý (w przeciwieľstwie do
drzew czy budynków), lub inna istota ůywa. Podobnie jak w przypadku pozostaâych leksemów, czasownik ten profiluje zâoůonĊ relację pomiędzy trajektorem a landmarkiem – wraz z upâywem czasu, w którym odbywa się
ruch oddalania, zwiększa się między nimi odlegâoœý. Zasygnalizowana niska
szczegóâowoœý skutkuje tym, ůe bez kontekstu trudno okreœliý, w którym
kierunku odbywa się ruch (góra – dóâ, przód – tyâ, lewo – prawo), w jaki
sposób (po powierzchni, na wodzie, w powietrzu) oraz czy wymaga uůycia
siây (uzaleůnione jest to od cięůaru oddalanego obiektu lub oporu, jaki
ewentualnie stawia). Inaczej w wypadku czasownika odâoůyý/odkâadaý, który
przewiduje obligatoryjnie poâĊczenie ruchu wertykalnego z ruchem w dowolnym kierunku w pâaszczyŭnie horyzontalnej.
W uůyciu metaforycznym kierunek ruchu (przesunięcia) jest jasno okreœlony
i zawsze ten sam – akcje sĊ opóŭniane, a zatem przesuwane w przyszâoœý. Inny jest jednak sposób konceptualizowania akcji, która podlega temu opóŭnieniu – w wypadku odkâadania jest ona bowiem wyobraůana na wzór przedmiotu, nad którym wykonawca czynnoœci panuje, sterujĊc jego poâoůeniem.
Ta swoista wâadza uwidoczniona zostaâa w definicji zawartej w ISJP:
Jeœli odâoůyliœmy jakĊœ czynnoœý, to z jakichœ powodów z d e c y d o w a l i œ m y s i ę wykonaý jĊ póŭniej, niů poczĊtkowo planowaliœmy [podkreœl. – K.L.].

W przeciwieľstwie do akcji oddalanych, których opóŭnienie moůe nastĊpiý niezaleůnie od woli czâowieka (por. Zâa pogoda oddaliâa termin zakoľczenia
budowy), odâoůenie akcji czy jej terminu zawsze wynika z czyjejœ decyzji lub
chęci.

Pomijam tu analizę wspólnej dla wszystkich tych czasowników cechy znaczeniowej, jakĊ jest
oznaczenie ruchu trajektora na trasie relacji z punktu wyjœcia do punktu dojœcia (landmarka)
w przestrzeni fizycznej. Dokâadnie sens ten omówiâa Renata Przybylska (2006, 90–95).
2
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PrzeglĊd danych z Narodowego Korpusu Języka Polskiego (NKJP) pokazuje, ůe znacznie częœciej tworzone sĊ konstrukcje temporalne z czasownikiem odâoůyý/odkâadaý niů z oddaliý/oddalaý. Przedstawię teraz wykaz rzeczowników oznaczajĊcych zdarzenia lub punkty na osi czasu, peâniĊcych funkcję
landmarka3 w konstrukcjach z omawianymi czasownikami. W nawiasie podaję liczby poâĊczeľ odnotowanych w peânej bazie NKJP (1800M segmentów). Naleůy przy tym mieý na uwadze, ůe dane te sĊ szacunkowe i sâuůĊ zaprezentowaniu róůnic pomiędzy rozpatrywanymi czasownikami4:

odâoůyý/odkâadaý

±zdarzenia: decyzję (415), sprawę (300), gâosowanie (151), wizytę
(94), reformy (90), debatę (81), wybory (76), pracę (67), wszystko
(63), wyjazd (55), realizację czegoœ (54), remont (49), rozmowę (49),
spâatę czegoœ (48), plany (47), ratyfikację czegoœ (43), budowę (39),
operację (34), inwestycję (33), dyskusję (31), powrót (28), wymianę
(28), spotkanie (27), zakupy (27), pâatnoœý (24), macierzyľstwo (21),
start (21), zakup czegoœ (21) i in. [âĊcznie: 2399]
±punkty na osi czasu: termin (120), moment (19), datę (14), chwilę
(7), czas czegoœ (6) [âĊcznie: 166]

oddaliý/oddalaý

±zdarzenia: realizację czegoœ (11)
±punkty na osi czasu: termin (48), moment (34), czas czegoœ (7)
[âĊcznie: 89].

W odniesieniu do domeny przestrzennej czasownik odciĊgnĊý/odciĊgaý wyróůnia się na tle innych tym, ůe oznacza czynnoœý, której wykonawca powoduje przemieszczenie trzymanego przezeľ obiektu (nie następuje tu jednak
ruch podnoszenia, charakterystyczny dla odkâadania). Kontakt między trajektorem i landmarkiem zakâadajĊ równieů akcje odsuwania i odwlekania,
przy czym dodatkowo ruch odbywa się tu po powierzchni (przemieszczany
obiekt nie stawia jednak oporu, w przeciwieľstwie do akcji odciĊgania, która

3 Drugim landmarkiem jest tu kaůdorazowo „trasa”, czyli oœ czasu, na której następuje
przesunięcie akcji.
4 Dokâadne pomiary – niepotrzebne z punktu widzenia prowadzonych tu badaľ – wymagaâyby wprowadzenia w wyszukiwarce korpusowej bardziej zâoůonej skâadni zapytaľ; tu
ograniczyâam się tylko do poâĊczeľ „rzeczownik + czasownik” oraz „czasownik + rzeczownik”. Odnotowaâam jedynie te rzeczowniki, które wystĊpiây w podanych konstrukcjach co
najmniej pięý razy. Prezentowane listy nie wyczerpujĊ zatem wszystkich moůliwych poâĊczeľ.
Dostęp do danych z NKJP: 1.09.2014 r. oraz 2.11.2015 r.
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taki opór obiektu zakâada). Wszystkie trzy czynnoœci wymagajĊ zatem od jej
wykonawcy uůycia siây, której natęůenie jest najtrudniejsze do okreœlenia dla
akcji odsuwania (informacja o wielkoœci wkâadanego wysiâku zaleůy od kontekstu i nie stanowi jednej z wiĊzek znaczeniowych tego czasownika). NakâadajĊc domenę przestrzennĊ na temporalnĊ, naleůaâoby zatem oczekiwaý,
ůe odwlekanie i odciĊganie czegoœ w czasie jest konceptualizowane w taki
sam sposób – opóŭnianie akcji wiĊůe się z jakimiœ trudnoœciami i wymaga
szczególnych staraľ. Odsuwanie zaœ wydaje się mniej nacechowane.
Poniewaů eksplikacje leksykograficzne odnoszĊce się do pâaszczyzny temporalnej nie róůnicujĊ znaczenia tych czasowników, w celu wydobycia niuansów znaczeniowych między nimi warto przyjrzeý się poâĊczeniom, jakie tworzĊ. Podobnie jak poprzednio prezentuję wykaz rzeczowników oznaczajĊcych zdarzenia lub punkty na osi czasu, peâniĊcych funkcję landmarka
w konstrukcjach z analizowanymi czasownikami:

odciĊgnĊý/odciĊgaý

±zdarzenia: decyzję (6)

odsunĊý/odsuwaý

±zdarzenia: decyzję (56), sprawę (44), wszystko (16), rozwiĊzanie czegoœ (15), realizację czegoœ (14), inwestycję (14), wybory (10), budowę (9), debatę (9), gâosowanie (9), spâatę (7) [âĊcznie: 204]
±punkty na osi czasu: termin (93), moment (34), chwilę (8) [âĊcznie:
135]

odwlec/odwlekaý

±zdarzenia: decyzję (261), sprawę (122), wizytę (27), ratyfikację czegoœ (26), reformy (25), egzekucję (23), budowę (22), pracę (22), wyrok (21) i in. [âĊcznie: 744]
±punkty na osi czasu: moment (132), termin (86), chwilę (40), czas
czegoœ (11) [âĊcznie: 269].

Uwagę zwraca duůa rozbieůnoœý w zakresie częstotliwoœci uůycia czasowników odciĊgnĊý/odciĊgaý oraz odwlec/odwlekaý, podobnie konceptualizujĊcych
akcję opóŭniania czegoœ. Jak wskazaâam wczeœniej, tym, co róůnicuje ich
znaczenia prymarne, jest opór poddawanego tej czynnoœci obiektu. Czynnik
ten nie jest âatwy do przeniesienia na pâaszczyznę temporalnĊ (jeœli opóŭniana akcja jest z jakichœ względów trudna lub kâopotliwa, wynika to z samego
jej charakteru). Byý moůe tym wâaœnie naleůy tâumaczyý popularnoœý czasownika odwlec/odwlekaý we wskazanej parze – jako prostszego znaczeniowo.
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Wydaje się, ůe uůyty w znaczeniu temporalnym czasownik odsunĊý/odsuwaý
jest doœý neutralny i podobny do oddaliý/oddalaý. Obydwa nie sĊ nacechowane stylistycznie i wyraůajĊ bez naddatków semantycznych opóŭnianie czegoœ.
Zaprezentowane refleksje na temat sposobów profilowania czynnoœci
przenoszenia w czasie róůnych akcji lub ich terminów nie wyczerpujĊ przyjętego za punkt wyjœcia tematu. SĊdzę, ůe dla peâniejszego i dokâadniejszego
zbadania omawianych czasowników warto przyjrzeý się wynikom porównania autentycznych zdaľ (z NKJP oraz internetu), w których czasowniki te
âĊczĊ się z nazwĊ tego samego zdarzenia. Na potrzeby tych obserwacji wybraâam czynnoœý opóŭniania realizacji czegoœ.
Z przeglĊdu tego wynika, ůe czasownik odâoůyý/odkâadaý wyróůnia się na tle
pozostaâych wymaganiem osobowego wykonawcy czynnoœci (tworzy teů poâĊczenia z nazwami grup lub instytucji), choý pod względem gramatyczno-semantycznym nie cechujĊ go ograniczenia w zakresie âĊczliwoœci. Inaczej
w wypadku pozostaâych czasowników, które tworzĊ zarówno konstrukcje
z nazwami osobowego agensa, jak i dziaâaľ czâowieka (lub wynikami tych
dziaâaľ) – por. przykâadowe ilustracje materiaâowe z NKJP oraz internetu:
±Maâůonkowie ograniczajĊ liczbę dzieci bĊdŭ odkâadajĊ realizację
planów prokreacyjnych. (NKJP)
Pani Senator, jak pani senator zapewne wie, kolejne rzĊdy, kolejne ekipy
odkâadaây realizację tej ustawy, a byâo to zwiĊzane, no niestety, z brakiem œrodków finansowych w budůecie na finansowanie tego. (NKJP)
W tegorocznym planie jest równieů budowa placu zabaw dla dzieci.
Wójt (…) obawia się, ůe z braku siây roboczej będzie musiaâ odâoůyý realizację tego zadania. (NKJP)
±(…) rzĊd odsuwa realizację niektórych zamierzeľ (…). (NKJP)
Liczne zastrzeůenia i zmiana rzĊdu, a takůe trudnoœci regionalne
odsunęây realizację ustaleľ i powoâanie fundacji regionu waâbrzyskiego. (NKJP)
±(…) wâadze kopalni ciĊgle grajĊ na zwâokę i wyszukujĊ róůne powody, by oddalaý realizację wyroku sĊdowego, a sĊdowe rozstrzygnięcie jest ostateczne. (NKJP)
Mówi się, ůe staâe kâopoty finansowe paľstwa muszĊ oddaliý realizację sâusznych zamierzeľ leœników pilskich w zakresie ochrony
przeciwpoůarowej, w zakresie nakâadów na ekologię i ochronę lasów paľstwowych. (NKJP)
±Naszym zdaniem kolejne zarzĊdy odwlekaây realizację planu restrukturyzacji. (NKJP)
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Budowa Zamku ma ruszyý w listopadzie. Wczeœniej projekt musi
zostaý poprawiony, uzupeâniony o wskazania miejskiego konserwatora zabytków. Nie moůna wykluczyý, ůe znów odbędzie się publiczna dyskusja na jego temat. Wszystko to moůe odwlec realizację. (NKJP)
±Wiem, ůe firma otrzymaâa dofinansowanie unijne na modernizację
częœci zakâadu, ale byây problemy finansowe (…) i prezes postanowiâ odciĊgnĊý realizację tegoů projektu. (internet)
(…) minusem jest uniewaůnienie przetargu na budowę nowego
przedszkola, co odciĊga realizację tej inwestycji. (internet)
Gdy landmarkiem jest punkt na osi czasu, np. termin, czasownik odâoůyý/odkâadaý w dalszym ciĊgu wymaga osobowego trajektora, pozostaâe zaœ
tworzĊ na równi konstrukcje z rzeczownikami osobowymi, jak i nieosobowymi. NiewĊtpliwie wskazanĊ róůnicę w zakresie uůyý czasowników naleůy
upatrywaý w tym, ůe opóŭnianie akcji ma tu najczęœciej charakter celowy.
W uůyciu czasownika odâoůyý/odkâadaý ze znaczenia prymarnego, zwiĊzanego
z przestrzeniĊ, zostaje więc przeniesiony do znaczenia temporalnego aspekt
umyœlnego sterowania poâoůeniem czegoœ, tu: akcji na osi czasu.
PrzeglĊd materiaâu pozwala ponadto zauwaůyý, ůe w zdaniach z czasownikiem odâoůyý/odkâadaý zdecydowanie częœciej (w porównaniu ze zdaniami z pozostaâymi analizowanymi czasownikami) występuje okreœlenie czasu, wskazujĊce w sposób dokâadny lub przybliůony termin, na który przesuwana jest
dana akcja, choý, oczywiœcie, nie jest ono obligatoryjnym skâadnikiem takich
zdaľ (dodawane jest natomiast na wzór fraz adlatywnych występujĊcych
w konstrukcjach z tym czasownikiem uůytym w znaczeniu prymarnym).
Spostrzeůenie to znajduje potwierdzenie takůe w szerszym przeglĊdzie materiaâu, nieograniczonym do poâĊczeľ z rzeczownikiem realizacja. Wœród
wspomnianych okreœleľ czasu pojawiajĊ się np.: do jutra, do przyszâego miesiĊca,
na miesiĊc, na rok, na póŭniej, na przyszâoœý itp. SĊdzę, ůe równieů tu hipotetycznym wytâumaczeniem moůe byý omówiony wczeœniej sposób konceptualizowania akcji odkâadania zdarzeľ/czynnoœci w czasie na wzór odkâadania
przedmiotów. Skoro bowiem przedmiot jest odkâadany z jednego miejsca
w inne, takůe akcja odkâadana w czasie zmienia swoje poâoůenie i jest – niczym przedmiot – przekâadana na nowe „miejsce” na osi czasu. Oczywiœcie,
równieů w zdaniach z innymi rozpatrywanymi tu czasownikami występujĊ
okreœlenia czasu, jednak sĊ to uůycia stosunkowo rzadkie.
Porównanie ilustracji materiaâowej pozwala teů stwierdziý, ůe dla czasownika odwlec/odwlekaý charakterystyczne jest uůywanie go jedynie w odniesie-
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niu do sytuacji, w których opóŭnienie oceniane jest zawsze negatywnie. Potwierdza to wczeœniejszĊ hipotezę wysnutĊ na podstawie naâoůenia domeny
przestrzennej i temporalnej. Wysiâek, trud zwiĊzany z fizycznĊ czynnoœciĊ
wleczenia cięůkiego (lub bezwâadnego) obiektu przeniesiony zostaâ do znaczenia metaforycznego – kâopotliwe sĊ tu przyczyny opóŭniania akcji, stanowiĊce metaforyczny cięůar – por. zdania:
±Większoœý ludzi odwleka realizację swoich podstawowych, najwaůniejszych celów, z powodu braku wiary we wâasne umiejętnoœci (…).
(internet)
(…) pogorszenie koniunktury na rynku kapitaâowym odwlekâo realizację planów spóâki. (internet)
W wypadku pozostaâych czasowników (takůe tych, które prymarnie oznaczajĊ czynnoœý wymagajĊcĊ uůycia siây) opóŭnienie jakiejœ akcji moůe byý
kojarzone negatywnie, ale nie musi (choý faktem jest, ůe takie konteksty uůycia
pozostajĊ w zdecydowanej mniejszoœci) – zob. przykâadowe zdania, w których brak takiego negatywnego nacechowania:
±Gmina Gniewino nigdy nie odeszâa od planów realizacji budowy
kolejki gondolowej w Gniewinie. Troszeczkę odâoůyliœmy realizację
kolejki na póŭniej ze względu na Euro 2012. (internet)
±(…) budynek grudziĊdzkiego kina miaâ byý rozebrany przed koľcem ubiegâego roku. Wtedy Jerzy Rębisz problemem zainteresowaâ
wâadze miasta. (…) Z odpowiedzi, jaka wpâynęâa juů do Ratusza
wynika, ůe spóâka odsunęâa realizację swoich planów na rok, do
czasu kiedy powstanie w naszym mieœcie Multikino. (internet)
Dokonany przeglĊd materiaâu nie pozwala natomiast na podziaâ omawianych czasowników ze względu na zróůnicowanie stylistyczne czy gatunkowe.
BazujĊc na danych o ŭródâach tekstów zawartych w NKJP, stwierdzam brak
róůnic w zakresie zasięgu uůycia analizowanych czasowników.
Na koniec warto skonfrontowaý wyniki badaľ nad czasownikami z prefiksem od- z wâaœciwoœciami czasowników przesunĊý/przesuwaý oraz przeâoůyý/przekâadaý, będĊcych w znaczeniu metaforycznym ich hiperonimami.
Czasowniki te wyraůajĊ zmianę terminu czynnoœci, która moůe odbywaý się
w obu kierunkach na osi czasu – akcję moůna przesunĊý/przeâoůyý zarówno na termin wczeœniejszy od planowanego, jak i póŭniejszy. PrzeglĊd landmarków pozwala dostrzec istotnĊ zaleůnoœý: przekâadane sĊ przede wszystkim zdarzenia (jak przedmioty), przesuwane zaœ – terminy, punkty na osi
czasu (jak koraliki nanizane na sznurek):
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przesuwaý

±zdarzenia: gâosowanie (30), spotkanie (19), wyjazd (15), mecz (14),
obrady (9), dyskusję (9), debatę (7), egzamin (7), wizytę (6), zakupy
(4), rozprawę (4), randkę (1), zebranie (1) [âĊcznie: 126]
±punkty na osi czasu: termin (4064), datę (167), godzinę (80), czas
(54), moment (26), poczĊtek (26), start (18), porę (11) [âĊcznie:
4446]

przekâadaý

±zdarzenia: spotkanie (394), mecz (349), gâosowanie (50), wizytę (43),
dyskusję (30), egzamin (29), wyjazd (23), rozprawę (18), debatę (15),
obrady (7), zebranie (5), randkę (2), zakupy (2) [âĊcznie: 967]
±punkty na osi czasu: terminy (317), datę (29), start (24), godzinę
(11), moment (7), poczĊtek (6), czas (4), porę (1) [âĊcznie: 399].

Co ciekawe, zaleůnoœý tę moůna dostrzec takůe dla czasowników odâoůyý/odkâadaý, ale dla pozostaâych juů nie. Kwestia ta moůe stanowiý punkt
wyjœcia do dalszych badaľ oraz pogâębionej refleksji nad innymi czasownikami z zarysowanej we wstępie grupy leksemów oznaczajĊcych zmianę terminu akcji. NiewĊtpliwie bowiem interesujĊce byâoby poszukiwanie zaleůnoœci pomiędzy czasownikami o róůnej budowie morfologicznej, a takůe odwoâujĊcymi się do znaczeľ innych niů ruch (por. przedâuůaý, skracaý).
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To postpone or change the time of a meeting?
On the conceptualization of the idea of moving
a planned activity to a later time
The article presents the differences in conceptualizing the idea of moving planned activities
or events to a later time. The author of the article refers to the cognitive semantics and con-
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siders five Polish verbs: oddaliý, odâoůyý, odciĊgnĊý, odsunĊý and odwlec. The author uses lexicographical explanations and material gathered from the National Corpus of Polish Language
and Internet.
Keywords: verbs of movement, cognitivism

