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Pomiędzy fazą a intensyfikacją –
o kłopotliwych czasownikach
z prefiksem rozTeoria fazowości zakłada, że w przebiegu każdej akcji telicznej niedokonanej1
moĪna wskazaü co najmniej trzy etapy: fazĊ inicjalną, intraterminalną oraz finalną. JĊzykowymi wykáadnikami poszczególnych faz są w polszczyĨnie przede
wszystkim czasowniki – prymarnie fazowe (zaczynaü, kontynuowaü, koĔczyü
i ich bliskoznaczniki) oraz wtórnie fazowe (bezprefiksalne i prefiksalne z przedrostkami za-, nad-, wz-, roz-, prze-, po-, od-, wy-, do-, o-). FazĊ mogą równieĪ
wyraĪaü pozostające z nimi w relacji sáowotwórczej rzeczowniki (np. początek,
rozpoczĊcie, koniec, koĔcówka) i przymiotniki (np. początkowy, koĔcowy) – wraz
z bliskoznacznikami – a takĪe profilujące fazowoĞü wyraĪenia metaforyczne
(w funkcji werbalizatorów gáównie z czasownikami ruchu, np. idą ĞwiĊta, zbliĪa
siĊ wiosna, procesualnymi, np. rodzą siĊ obawy, kwitnie miáoĞü, i momentalnymi,
np. wybuchá strajk, zniknąá niepokój).
Problem fazowoĞci poruszany byá dotychczas przez jĊzykoznawców przede
wszystkim w kontekĞcie badaĔ nad kategorią aspektu leksykalnego Aktionsart2.
1

Owo ograniczenie wynika z przyjĊcia dwóch kryteriów. Po pierwsze, wyodrĊbnianie faz
w przebiegu akcji moĪliwe jest tylko wówczas, gdy nie jest ona skoĔczona, stąd naleĪy wyeliminowaü
z obszaru rozwaĪaĔ wszystkie czasowniki dokonane. Po drugie, fazy moĪna wskazywaü jedynie
w odniesieniu do tych akcji, które posiadają wewnĊtrzną dynamikĊ i rozwijają siĊ w sposób
ukierunkowany, co pociąga za sobą koniecznoĞü wyáączenia z badanego zbioru czasowników
nietelicznych.
2
Kategoria Aktionsart definiowana jest nastĊpująco: „Kategoria w zasadzie semantyczna oznaczająca sposób, w jaki przebiega czynnoĞü lub trwa stan oznaczany przez dany czasownik. JeĞli dany
rodzaj czynnoĞci jest powiązany z odrĊbnym morfemem sáowotwórczym, wtedy mamy do czynienia
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Lingwistów interesowaáy jednak gáównie prefiksalne formacje czasownikowe,
stąd opis tej problematyki miaá charakter cząstkowy (zob. np. W. Winogradow
1972; N. Awiáowa 1976; A.V. Bondarko, L.L. Buáanin, 1967; W. Klimonow,
2000; C. Piernikarski 1969, 1972; J. Czochralski 1972; A. Holvoet 1986; A. Kątny 1994; J. Stawnicka 2002, 2009). Czasowniki prefigowane tym samym przedrostkiem doĞü jednomyĞlnie kwalifikowane byáy jako wykáadniki konkretnej
fazy, co nie dziwi, wziąwszy pod uwagĊ znaczenie wnoszone przez owe prefiksy
(np. za- wskazuje inicjalnoĞü, do- – finalnoĞü). Problematyczna na tym tle jest
grupa czasowników z przedrostkiem roz-3, których znaczenie nie pozwala na
jednoznaczne wáączenie ich do wykáadników fazowoĞci lub – jeĞli przyjąü ich
fazowy charakter – do konkretnej fazy: inicjalnej lub intraterminalnej. Dowodnie
wskazują na to poglądy badaczy analizujących czasowniki prefigowane (zarówno
rosyjskie, jak i polskie). Oto kilka wybranych propozycji opisu.
Aleksander W. Isaþenko przyporządkowaá rosyjskie czasowniki do róĪnych rodzajów akcji w oparciu o trzy kryteria: obligatoryjnoĞü wykáadnika formalnego,
modyfikacjĊ znaczenia czasownika wyjĞciowego oraz defektywnoĞü aspektową.
A. Isaþenko wyróĪniá w ten sposób cztery grupy czasowników, w tym fazowe.
Istotne dla moich rozwaĪaĔ czasowniki z prefiksem pac- badacz zaliczyá do grupy
czasowników ewolutywnych, oznaczających stopniowe narastanie intensywnoĞci
akcji (np. pacƸpɧɱaɬɶcɹ – rozkrzyczeü siĊ). Wraz z czasownikami ingresywnymi
(wskazującymi momentalne rozpoczĊcie czynnoĞci, bez fazy początkowej, np.
ɡaƸpuɱamɶ – zakrzyknąü) tworzą one grupĊ czasowników fazowych sygnalizujących początek akcji (A. Isaþenko 1962, za: J. Stawnicka 2009).
Natalia Awiáowa wskazaáa przedrostek pac- (pac- + -cɹ) wĞród typowych prefiksów tworzących w jĊzyku rosyjskim formacje ingresywne, zdefiniowane przez
badaczkĊ jako czasowniki wyraĪające początek akcji dáugotrwaáej4 (N. Awiáowa
z odpowiednią kategorią morfologiczną (sáowotwórczą). W zaleĪnoĞci od „rodzaju czynnoĞci” rozróĪnia siĊ róĪne grupy semantyczne lub sáowotwórcze czasowników” (Z. Goáąb, A. Heinz, K. PolaĔski 1970: 488–489). W pracach lingwistycznych termin Aktionsart (Aktionsarten) bywa zastĊpowany
innymi, uznawanymi za synonimiczne. NaleĪą do nich: rodzaje akcji, rodzaje czynnoĞci, postaci
czynnoĞci, aspekt leksykalny (Bernard Comrie), aspekt niedeiktyczny (Co Vet) oraz akcjonalnoĞü (Pier
Marco Bertinetto). Kategoria aspektu, przyjmująca wartoĞü dokonaną lub niedokonaną, okreĞlana jest
natomiast jako aspekt gramatyczny lub aspekt deiktyczny.
3
Skupiam siĊ wyáącznie na tych czasownikach, w których prefiks roz- wnosi znaczenie
definiowane przez Uniwersalny sáownik jĊzyka polskiego (USJP) jako: «początek jakiejĞ czynnoĞci,
stanu lub procesu, czĊsto coraz intensywniejszych, np. rozgniewaü siĊ, rozhuĞtaü, rozweseliü,
rozboleü».
4
Obok formacji ingresywnych Natalia Awiáowa wyróĪniáa takĪe inchoatywne, dające siĊ
sparafrazowaü w postaci konstrukcji „zacząü + bezokolicznik”. Oznaczają one akcje, których
początku nie da siĊ oddzieliü od wáaĞciwego jej przebiegu. Jako przykáady czasowników
ingresywnych badaczka podaje m.in.: noɛeɠaɬɶ (pobiec), ɡacɦeɹɬɶcɹ (zaĞmiaü siĊ), ɜɡpeɜeɬɶ
(zaryczeü), pacɩɥaɤaɬɶcɹ (rozpáakaü siĊ), oɜɞoɜeɬɶ (owdowieü), a wĞród typowych formacji
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1976). Pogląd ten zostaá po latach skrytykowany przez JadwigĊ Stawnicką, wedáug której wáączenie do podgrupy ingresywów czasowników ze wskazanym
formantem (wnoszącym wszak nakáadające siĊ na ingresywnoĞü znaczenie intensywnoĞci) zaciemnia przejrzystoĞü omawianej klasyfikacji (J. Stawnicka 2000: 34).
Co istotne, N. Awiáowa nie uĪywaáa w swej klasyfikacji terminów faza/fazowy,
jednak fakt definiowania wyodrĊbnionych przez nią grup czasowników inicjalnych poprzez odwoáanie siĊ do leksemów fazowych ZACZYNAû i POCZĄTEK,
pozwala na ich fazową interpretacjĊ.
Jan Czochralski, opierając siĊ na wynikach badaĔ slawistów analizujących czasowniki jĊzyka rosyjskiego, wskazaá w polszczyĨnie dziesiĊü najbardziej produktywnych i wyrazistych rodzajów akcji, wĞród nich – rodzaj ewolutywny. J. Czochralski zaliczyá do niego czasowniki prefiksalno-postfikalne (roz-… siĊ), oznaczające
akcje o rosnącej intensywnoĞci, zmierzające do osiągniĊcia peáni (np. rozszlochaü
siĊ, rozĞpiewaü siĊ, rozchorowaü siĊ). Badacz, choü – podobnie jak A. Isaþenko –
nazwaá prefigowane tak czasowniki ewolutywnymi, nie wiązaá ich z fazowoĞcią
(J. Czochralski 1972).
RównieĪ Andrzej Kątny na oznaczenie czasowników z omawianym przedrostkiem
posáuĪyá siĊ terminem ewolutywne, uznając, Īe wskazują one osiągniĊcie wyĪszej
intensywnoĞci akcji, czĊsto w wyniku stopniowego rozwoju (np. rozbeczeü siĊ,
rozboleü, rozchorowaü siĊ, rozpadaü siĊ). Badacz zaznaczyá, Īe definiując czasowniki
naleĪące do tej klasy, konieczne jest okreĞlenie stopnia intensywnoĞci oznaczanej
akcji (np. rozchichotaü siĊ – ‘zacząü chichotaü bez umiaru’) (A. Kątny 1994).
Axel Holvoet okreĞliá formacje z przedrostkiem roz- jako czasowniki o niejasnym statusie, poniewaĪ niektóre z nich są ingresywne (np. rozeĞmiaü siĊ), inne
natomiast implikują uintensywnienie czynnoĞci rozpoczĊtej (np. rozgadaü siĊ,
rozdokazywaü siĊ). TĊ drugą grupĊ czasowników z przedrostkiem roz- okreĞliá
Holvoet jako „ingresywnoĞü subiektową” (A. Holvoet 1989).
Jadwiga Stawnicka umieĞciáa omawiane czasowniki w grupie derywatów inicjalno-augmentatywnych, wydzielając cztery podgrupy: 1) czasowniki oznaczające
nagáe uintensywnienie trwającej juĪ akcji (np. roztaĔczyü siĊ, rozĞpiewaü siĊ),
inchoatywnych wskazuje m.in. czasowniki ɡaɝoɜopɢɬɶ (zacząü mówiü) i ɡaɛeɝaɬɶ (zacząü biec). Granica
pomiĊdzy ingresywami a inchoatywami – wyraĨna w jĊzyku rosyjskim – w polskim jest zatarta.
Warto przy tym zauwaĪyü, Īe na okreĞlenie inicjalnoĞci stosowane są w literaturze przedmiotu
róĪne terminy: inchoatywnoĞü (S. Agrell, N. Awiáowa, A. Bondarko, F. Fortunatow, J. Stawnicka,
H. Wróbel), ingresywnoĞü (S. Agrell, N. Awiáowa, J. Czochralski, F. Fortunatow, A. Holvoet,
A. Isaþenko, A. Kątny, W. Klimonow, J. Stawnicka), inicjalnoĞü (N. Awiáowa, A. Bondarko,
M. Szelakin), incessywnoĞü (W. Klimonow), inceptywnoĞü (W. Klimonow), rodzaj fazowo-determinacyjny z ograniczeniem początku akcji (C. Piernikarski), inicjalno-momentalny
(J. Stawnicka), inicjalno-augmentatywny (J. Stawnicka). OdrĊbny wykaz terminów zaproponowaá
T. Czarnecki, dzieląc inicjalnoĞü na: introduktywnoĞü, inceptywnoĞü, ewolutywnoĞü, ingresywnoĞü
i incessywnoĞü (T. Czarnecki 1998).
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2) káadące nacisk na początek akcji odznaczającej siĊ intensywnoĞcią (np. rozgniewaü siĊ, rozedrgaü siĊ), 3) podkreĞlające początek akcji (np. rozchorowaü
siĊ, rozĪaliü siĊ) oraz 4) oznaczające początek akcji krótkotrwaáej (np. rozeĞmiaü
siĊ). Niewątpliwie káopot z czasownikami z prefiksem roz- wynika z tego, Īe
áączy siĊ w nim znaczenie inicjalnoĞci oraz rosnącej intensywnoĞci procesu orzekanego. Wszystkie jednak niedokonane czasowniki z prefiksem roz-, w których
kumulują siĊ te dwie funkcje, moĪna zaliczyü do drugiego i trzeciego typu czasowników inicjalno-augmentatywnych, wyodrĊbnionych przez JadwigĊ Stawnicką.
W Gramatyce wspóáczesnego jĊzyka polskiego (H. Wróbel 1998) czasowniki
dewerbalne zostaáy podzielone ze wzglĊdu na kategorie i typy sáowotwórcze.
Klasyfikacja ta nie powstaáa w oparciu o kategoriĊ Aktionsart, uwzglĊdniam ją
jednak w dokonywanym przeglądzie ze wzglĊdu na fakt, Īe badacz wskazuje w
niej formacje modyfikacyjne, w wiĊkszoĞci prefiksalne (odpowiadające tradycyjnym klasyfikacjom rodzajów akcji). Czasowniki prefiksalno-postfiksalne roz-…
siĊ zostaáy tu wáączone do grupy derywatów charakteryzowanych ze wzglĊdu na
stopieĔ intensywnoĞci i efektywnoĞci akcji podstawowej (nie zaĞ w grupie, w
której prefiksy wskazują na charakterystykĊ czasową akcji).
Na koniec przeglądu warto wspomnieü o klasyfikacji Tomasza Czarneckiego
(1998), odbiegającej ze wzglĊdu na przyjĊte kryteria od wczeĞniej przywoáanych5.
Badacz uĪywa terminu ewolutywnoĞü, przejĊtego z literatury przedmiotu, wiąĪąc go
z czasownikami z prefiksem roz-. Wedáug T. Czarneckiego czasowniki ewolutywne
oznaczają początek akcji o wzmocnionej intensywnoĞci (np. Piotr rozeĞmiaá siĊ
gáoĞno) i wpisują siĊ w grupĊ jĊzykowych wykáadników inicjalnoĞci.
Przedstawiony przegląd prac jĊzykoznawców pozwala stwierdziü, Īe w opisie
omawianych czasowników wiodących jest kilka tendencji:
1) prefiks roz- stanowi jeden z przedrostków, za pomocą których tworzone są
formacje inicjalne (Natalia Awiáowa);
2) czasowniki z prefiksem roz- (nazywane czĊsto ewolutywnymi) oznaczają
akcje o stopniowo rosnącej intensywnoĞci; przy tym:
– stanowią odrĊbną klasĊ znaczeniową (Jan Czochralski, Andrzej Kątny,
Henryk Wróbel)
– stanowią jeden z typów inicjalnoĞci (Aleksander W. Isaþenko, Jadwiga
Stawnicka, Tomasz Czarnecki);
Do sposobów wyraĪania aspektualnoĞci zaliczyá T. Czarnecki Ğrodki: gramatyczne (związane
z kategorią aspektu gramatycznego), sáowotwórcze (odnoszące siĊ do rodzajów akcji), syntaktyczno-leksykalne, frazeologiczne, leksykalne oraz pozaczasownikowe (np. przysáówki). Badacz podzieliá
przy tym rodzaje akcji na Aktionsarten sensu stricto, na które skáadają siĊ formacje modyfikacyjne,
oraz Aktionsarten sensu largo, obejmujące formacje mutacyjne. Analizowaá jednak wybrane
wyraĪenia nie ze wzglĊdu na Ğrodki, za pomocą których realizują one znaczenie aspektualne, ale
w oparciu o podstawowy podziaá wszystkich form aspektualnych na trzy poziomy znaczeniowe:
sytuacyjnoĞü, akcjonalnoĞü i aspektywnoĞü.
5
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3) czasowniki z prefiksem roz- stanowią klasĊ pograniczną miĊdzy formacjami inicjalnymi a takimi, których znaczenie odwoáuje siĊ do wzrostu intensywnoĞci akcji juĪ rozpoczĊtej (Axel Holvoet).
Jak wynika z tego zestawienia, rysują siĊ dwa problemy wymagające rozwiązania.
Po pierwsze, czy czasowniki z prefiksem roz- są wykáadnikiem fazy inicjalnej
czy intraterminalnej. Po drugie natomiast, czy mają charakter prymarnie fazowy
czy równorzĊdnie fazowy i kwantytatywny.
Próba odpowiedzi na te pytania wymaga zakreĞlenia obszaru badawczego.
UznajĊ zatem, Īe do czasowników, których dotyczą przedstawione wczeĞniej
wątpliwoĞci, naleĪą6: rozbawiaü (siĊ), rozbielaü siĊ, rozbudzaü (siĊ), rozchmurzaü
(siĊ), rozgorączkowywaü (siĊ), rozgoryczaü (siĊ), rozgrzewaü siĊ, roziskrzaü (siĊ),
rozjarzaü (siĊ), rozjaĞniaü (siĊ), rozjuszaü (siĊ), rozkapryszaü (siĊ), rozkochiwaü
(siĊ), rozkrwawiaü siĊ, rozkrzewiaü siĊ, rozkwiecaü (siĊ), rozleniwiaü siĊ, rozmaczaü (siĊ), rozmakaü, rozmazgajaü siĊ, rozmiĊkaü, rozmiĊkczaü (siĊ), rozmiáowywaü (siĊ), rozmydlaü (siĊ), roznamiĊtniaü (siĊ), rozniecaü (siĊ), rozogniaü (siĊ),
rozpalaü (siĊ), rozpaskudzaü (siĊ), rozpieszczaü (siĊ), rozpijaü siĊ, rozpáomieniaü
(siĊ), rozpogadzaü (siĊ), rozpromieniaü (siĊ), rozpróĪniaczaü (siĊ), rozpulchniaü
(siĊ), rozrzedzaü (siĊ), rozrzewniaü (siĊ), rozsierdzaü (siĊ), rozsáoneczniaü (siĊ),
rozĞwiecaü (siĊ), rozĞwietlaü (siĊ), roztapiaü (siĊ), roztkliwiaü (siĊ), rozwadniaü
(siĊ), rozweselaü (siĊ), rozwidniaü (siĊ), rozwĞcieczaü (siĊ), rozzieleniaü siĊ, rozzuchwalaü (siĊ), rozĪalaü (siĊ), rozĪarzaü (siĊ). WyodrĊbniam te czasowniki na
podstawie bazowych dla fazowoĞci kryteriów – ich aspektu niedokonanego oraz
telicznoĞci oznaczanych przez nie akcji.
OkreĞlenie, którą fazĊ akcji oznaczają, wymaga sformuáowania testów semantycznych, pozwalających rozstrzygnąü tĊ wątpliwoĞü. KaĪdorazowo testy te bĊdĊ
dodatkowo odnosiü do wybranego czasownika z prefiksem za- (zakwitaü), bezdyskusyjnie wyraĪającego inicjalnoĞü.
Definiowanie wymienionych czasowników poprzez odwoáanie do znaczenia
czasownika zaczynaü powinno Ğwiadczyü o ich inicjalnym charakterze:
z tego, Īe ktoĞ/coĞ1 roz-Y (siĊ/coĞ2), wynika, Īe ktoĞ/coĞ1 zaczyna (siĊ/coĞ2) Y || zaczyna byü Y
(na wzór testu typowego dla czasowników z prefiksem za-:
z tego, Īe ktoĞ/coĞ1 za-Y (siĊ/coĞ2), wynika, Īe ktoĞ/coĞ1 zaczyna (siĊ/coĞ2) Y)

lub szerzej:
z tego, Īe ktoĞ/coĞ1 roz-Y (siĊ/coĞ2), wynika, Īe ktoĞ/coĞ1 wczeĞniej nie Y (siĊ/czegoĞ2) i dopiero teraz zaczyna (siĊ/coĞ2) Y || zaczyna byü Y
6

Wykaz sporządzony na podstawie listy czasowników z prefiksem roz- zawartej w Uniwersalnym
sáowniku jĊzyka polskiego.
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(na wzór: z tego, Īe ktoĞ/coĞ1 za-Y (siĊ/coĞ2), wynika, Īe ktoĞ/coĞ1 wczeĞniej nie Y
(siĊ/czegoĞ2) i dopiero teraz zaczyna (siĊ/coĞ2) Y,

gdzie Y – baza (czasownik/przymiotnik/rzeczownik)7, od której zostaá utworzony
derywat niedokonany z prefiksem roz-.
Po podstawieniu otrzymujemy przykáadowe zdania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Z tego, Īe niebo rozjaĞnia siĊ, wynika, Īe niebo zaczyna byü jasne.
?Z tego, Īe Jan roznieca ogieĔ, wynika, Īe ogieĔ zaczyna siĊ paliü.
*Z tego, Īe Jan rozkochuje siĊ w Annie, wynika, Īe Jan zaczyna kochaü AnnĊ.
na wzór: Z tego, Īe roĞlina zakwita, wynika, Īe roĞlina zaczyna kwitnąü.
Z tego, Īe niebo rozjaĞnia siĊ, wynika, Īe niebo wczeĞniej nie byáo jasne i dopiero teraz
zaczyna byü jasne.
?Z tego, Īe Jan roznieca ogieĔ, wynika, Īe ogieĔ wczeĞniej nie paliá siĊ i dopiero teraz
zaczyna siĊ paliü.
*Z tego, Īe Jan rozkochuje siĊ w Annie, wynika, Īe Jan wczeĞniej nie kochaá Anny i dopiero teraz zaczyna ją kochaü.
na wzór: Z tego, Īe roĞlina zakwita, wynika, Īe roĞlina wczeĞniej nie kwitáa i dopiero teraz zaczyna kwitnąü.

W celu zweryfikowania poprawnoĞci powyĪszych testów warto dodatkowo
skonfrontowaü je ze zdaniami zaprzeczonymi, na wzór:
Nieprawda, Īe juĪ wczeĞniej ktoĞ/coĞ Y (siĊ/coĞ) || byá Y, a teraz roz-Y (siĊ/coĞ).
(na wzór: Nieprawda, Īe juĪ wczeĞniej ktoĞ/coĞ Y (siĊ/coĞ), a teraz za-Y siĊ)

np.:
1.
2.
3.
4.

Nieprawda, Īe juĪ wczeĞniej niebo byáo jasne, a teraz siĊ rozjaĞnia.
?Nieprawda, Īe juĪ wczeĞniej Jan wznieciá ogieĔ, a teraz go roznieca.
*Nieprawda, Īe juĪ wczeĞniej Jan kochaá AnnĊ, a teraz siĊ w niej rozkochuje.
na wzór: Nieprawda, Īe juĪ wczeĞniej roĞlina kwitáa, a teraz zakwita.

Z pewnoĞcią zaprezentowane testy sprawdzają siĊ dla „czystych” wykáadników
inicjalnoĞci (tu: czasownika zakwitaü). WątpliwoĞci budzi jednak ich zastosowa7

Proponowane testy semantyczne zawierają pewne uproszczenie – w zaprezentowanym wykazie
czasowników z prefiksem roz- znajdują siĊ wszak równieĪ derywaty, w wypadku których naleĪy
mówiü o podstawach związanych (por. rozniecaü i wzniecaü). Aby prezentowanym testom przyznaü
status kompletnych i wyczerpujących, naleĪaáoby poszerzaü je o formuáy odbijające takĪe i takie
procesy oraz zaleĪnoĞci derywacyjne. Na potrzeby niniejszego artykuáu nie uznajĊ tego jednak za
konieczne, proponując jako testy wyjĞciowe formuáy moĪliwe do uzupeánienia przez formacje
odczasownikowe, odprzymiotnikowe i odrzeczownikowe. Nie stroniĊ jednak od testowania
czasownika rozniecaü, choü wymaga on innego opracowania (por. przykáady 2, 6, 10).
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nie w odniesieniu do niektórych czasowników z prefiksem roz-, co Ğwiadczy o niejednorodnoĞci tej grupy oraz o moĪliwoĞci dokonywania jej podziaáu na podgrupy.
Czasownik rozjaĞniaü siĊ wydaje siĊ typowym wykáadnikiem inicjalnoĞci.
Zdania o numerach 1, 5 i 9 są jednoznaczne, a ich poprawnoĞü semantyczna nie
budzi wątpliwoĞci. Ewentualne zastrzeĪenia da siĊ wysnuü w odniesieniu do
zdania 5. – moĪna by bowiem zaáoĪyü, Īe niebo, które siĊ rozjaĞnia, nie jest juĪ
ciemne (przy takiej interpretacji naleĪaáoby uznaü, Īe z tego, Īe niebo rozjaĞnia
siĊ, wcale nie wynika, Īe wczeĞniej nie byáo jasne). ZwaĪywszy jednak na fakt,
Īe przymiotniki jasny i ciemny pozostają w relacji antonimii, a nie sprzecznoĞci,
powyĪsza interpretacja nie jest sáuszna. Jak bowiem podaje przykáadowo Uniwersalny sáownik jĊzyka polskiego, jasny (w odniesieniu do nieba) to «peáen Ğwiatáa,
sáoĔca, dobrze oĞwietlony, niezaciemniony; widny, sáoneczny, pogodny, bezchmurny». RozjaĞniaü moĪe siĊ zatem tylko to, co nie jest w peáni jasne, jeĞli zaĞ
coĞ nie jest w peáni jasne, nie moĪna tego okreĞliü mianem jasnego.
Omawiane znaczenie czasownika rozjaĞniaü ilustrują przykáadowe zdania
z Narodowego Korpusu JĊzyka Polskiego (dalej: NKJP):
ciemna powierzchnia nieba zaczĊáa siĊ rozjaĞniaü, gwiazdy zbladáy i chmury siĊ zamknĊáy.
Pnąc siĊ lasem, co chwila spozieraáem w górĊ, by miĊdzy koronami drzew obserwowaü
kolor nieba. Czy juĪ siĊ rozjaĞnia, czy jeszcze nie. (…) Szarzaáo.
Niebo rozjaĞniaáo siĊ szybko, pocháaniając zapóĨnione resztki nocy.

Warto jednak zauwaĪyü, Īe akcja, którą oznacza czasownik rozjaĞniaü siĊ, to
proces rozpoczynający siĊ wówczas, gdy coĞ przestaje byü ciemne, a koĔczący,
gdy staje siĊ jasne. Jest to zatem akcja wypeániająca caáy okreĞlony przedziaá
temporalny (o rozmytych granicach, stąd na wykresie przerywana linia). Przebieg
tej akcji moĪna umownie przedstawiü na wykresie w postaci:

ciemny

jasny
rozjaĞniaü siĊ

jaĞnieü

Z wykresu tego wyraĨnie wynika, Īe czasownik rozjaĞniaü siĊ nie oznacza fazy
inicjalnej, lecz jedną z dwóch faz zewnĊtrznych wyróĪnianych przez badaczy –
tu: fazĊ preinicjalną (por. J. Stawnicka 2005: 440), poprzedzającą akcjĊ. MoĪna
zatem uznaü, Īe prefiks roz- wnosi tu przede wszystkim znaczenie intensyfikacji
procesu, wtórnie zaĞ oznacza preinicjalną fazĊ akcji.
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W obliczu niewystarczalnoĞci zaproponowanych testów semantycznych, warto
dodaü taki, który pozwoli na oddzielenie czasowników inicjalnych od preinicjalnych. Za test obrazujący tĊ róĪnicĊ znaczeniową moĪe posáuĪyü formuáa:
odkąd ktoĞ/coĞ1 roz-Y’ siĊ/coĞ2, ktoĞ/coĞ1 zacząá (byü) Y,

gdzie roz-Y’ oznacza czasownik dokonany.
JeĞli zdanie powstaáe w wyniku podstawienia zmiennych jest akceptowalne,
wówczas czasownik stanowiący jego centrum wyraĪa fazĊ preinicjalną. Dla czasownika rozjaĞniaü siĊ realizacja jest nastĊpująca:
1.
2.

Odkąd niebo rozjaĞniáo siĊ, niebo zaczĊáo byü jasne.
por. *Odkąd roĞlina zakwitáa, roĞlina zaczĊáa kwitnąü.

Czasownik rozniecaü równieĪ budzi wątpliwoĞci, choü innego typu. MoĪna
bowiem uznaü, Īe ma on – w kontekĞcie badaĔ nad fazowoĞcią – dwa znaczenia.
Pierwsze (preinicjalne) ilustrują przykáadowo nastĊpujące zdania z NKJP:
Jest potwornie maáomówny. Próba rozmowy z nim? To jakby rozniecaü ogieĔ za pomocą
mokrych zapaáek.
Dostrzegáam dym i zadzwoniáam po straĪ. JuĪ czwarty raz chuligani rozniecają tam ogieĔ,
a wáaĞciciel nie interesuje siĊ budynkiem.
Legendarne feniksy, kiedy są znuĪone Ğwiatem (…), budują sobie z gaáĊzi stos pogrzebowy. Sadowią siĊ na nim i machając skrzydáami, rozniecają ogieĔ ze sáonecznego promienia.

NaleĪy przy tym zaznaczyü, Īe granica pomiĊdzy fazą preinicjalną a inicjalną
jest páynna. PreinicjalnoĞü czasownika rozniecaü uĪytego w przytoczonych kontekstach potwierdza test:
3.

Odkąd Jan roznieciá ogieĔ, ogieĔ zacząá siĊ paliü.

Poza znaczeniem preinicjalnym (gdzie faza wyraĪana jest prymarnie, a narastająca intensywnoĞü – wtórnie) moĪna jednak wskazaü równieĪ drugie. W takim
wypadku prefiks roz- prymarnie oznacza narastającą intensywnoĞü trwającej
akcji, wtórnie – fazĊ intraterminalną – por. przykáady z NKJP:
Usáyszaáem, jak dokáada drew do kuchni i pogrzebaczem roznieca wiĊkszy ogieĔ.
ĩyje tu, pod tą samą strzechą od dnia Ğlubu, dwoje starszych wieĞniaków, Filemon i Baukis. WyĞcielają áawy matami, rozniecają przygasáy ogieĔ.
Wiatr báyskawicznie roznieca zarzewie ognia i doprowadza do rozprzestrzeniania siĊ poĪaru…

W odniesieniu do zdaĔ 2., 6. i 10. naleĪy wiĊc stwierdziü, Īe nie są one akceptowalne, jeĞli przyjąü drugie znaczenie czasownika rozniecaü. Z testów tych
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wyraĨnie wynika, Īe akcja oznaczana czasownikiem rozniecaü moĪe wyraĪaü nie
tylko preinicjalnoĞü, ale i trwanie akcji (intraterminalnoĞü), przy czym owo trwanie nie jest czasowo odlegáe od początku akcji.
RóĪnice pomiĊdzy obydwoma znaczeniami ilustrują wykresy:
Znaczenie 1. (preinicjalnoĞü akcji):

rozniecaü

zapaliü
paliü (siĊ)

Znaczenie 2. (narastająca intensywnoĞü trwającej akcji + intraterminalnoĞü):

zapaliü

rozniecaü
paliü (siĊ)

Warto teĪ zauwaĪyü, Īe nierzadko wáaĞciwą interpretacjĊ fazowego znaczenia
omawianego czasownika narzucają obecne w zdaniu wykáadniki intensyfikacji
opisywanego zjawiska – por.:
Rozpaczliwie próbowaáem zgasiü ten niby-páomieĔ, ale machając rĊkami, tylko jeszcze
bardziej rozniecaáem go i rozdmuchiwaáem.
Usáyszaáem, jak dokáada drew do kuchni i pogrzebaczem roznieca wiĊkszy ogieĔ.

Na prezentowanych schematach uwagĊ zwraca punktowa, a nie fazowa granica
miĊdzy stanem, kiedy coĞ siĊ nie pali i kiedy siĊ pali (w przeciwieĔstwie do
przejĞcia páynnego prezentowanego przy omawianiu czasownika rozjaĞniaü siĊ).
W sytuacji, gdy początek akcji ma charakter punktowy, naleĪy mówiü o inicjalnoĞci momentalnej. Problem ten dotyczy nie tylko czasowników prefigowanych,
ale równieĪ prymarnych wykáadników fazowoĞci. Przykáadowo czasownik zaczynaü áączy siĊ z czasownikami lub rzeczownikami z grupy nomina actionis, które
mogą oznaczaü akcje zarówno o fazowym, jak i niefazowym, czyli momentalnym, początku (np. zaczynaü mecz, kurs, obiad). W wypadku inicjalnoĞci mo-
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mentalnej kaĪdy kolejny moment oznacza wáaĞciwy, a nie początkowy etap akcji,
a w sposobie jej przebiegu brak znamiennego dla akcji fazowych zróĪnicowania
pomiĊdzy poszczególnymi etapami – por.: *Jan zaczynaá biec i po pewnym czasie
w peáni biegá. / *Jan zaczynaá stopniowo biec. ale: Jan zaczynaá kogoĞ podejrzewaü i po pewnym czasie w peáni go podejrzewaá. / Jan zaczynaá stopniowo kogoĞ
podejrzewaü8. Co jednak waĪne, opisywane rozróĪnienie pomiĊdzy inicjalnoĞcią
fazową a momentalną wynika jedynie z wiedzy o Ğwiecie i nie ma Īadnych wykáadników jĊzykowych. RóĪnice te obrazują poniĪsze grupy poáączeĔ:
z rzeczownikami:
inicjalnoĞü fazowa, np. zaczynaü drogĊ zawodową, pracĊ, sáuĪbĊ; kuracjĊ, terapiĊ; przygodĊ, zabawĊ;
inicjalnoĞü momentalna, np. zaczynaü wystĊp; budowĊ, remont; podróĪ, wĊdrówkĊ; bieg,
grĊ, mecz, turniej, walkĊ; przygotowania, treningi; káótniĊ, wiec; produkcjĊ, sprzedaĪ; kurs,
lekcje; gimnazjum, szkoáĊ; obiad9;

z bezokolicznikami:
inicjalnoĞü fazowa, np. zaczynaü dziaáaü; podejrzewaü, rozumieü, wątpiü, wierzyü;
inicjalnoĞü momentalna, np. zaczynaü biec, taĔczyü; gadaü, krzyczeü, mówiü, opowiadaü,
Ğpiewaü, wrzeszczeü, wyü; páakaü; graü, pracowaü, robiü.

Czasownik rozkochiwaü siĊ nie budzi takich wątpliwoĞci, jak rozniecaü – jest
wykáadnikiem fazy intraterminalnej, czego dowodem jest nieakceptowalnoĞü
semantyczna zdaĔ otrzymanych w wyniku podstawienia zmiennych (zdanie 3., 7.
i 11.) – rozkochiwanie siĊ w kimĞ/czymĞ zakáada, Īe ktoĞ juĪ kocha (por. teĪ
niekaceptowalne zdanie *Jan nie kocha Anny, ale siĊ w niej rozkochuje.).
Znaczenie czasownika rozkochiwaü siĊ ilustrują przykáady z NKJP:
Razem ze Zbyszkiem chodzili na áowy, do lasu i spĊdzali ze sobą bardzo duĪo czasu. Jagienka
rozkochiwaáa siĊ w nim coraz bardziej, a i Zbyszko ją kochaá ale z początku tylko jak siostrĊ.
Skoro Ğwiat rozkochiwaá siĊ coraz bardziej w sztukach Shawa, tym gorzej dla Ğwiata.

ZaleĪnoĞci fazowe oznaczane przez ten czasownik ilustruje poniĪszy wykres:
8

Owa zaleĪnoĞü kaĪe siĊ dodatkowo zastanawiaü, czy w takich wypadkach faza inicjalna w ogóle
jest realizowana. Kwestia ta wymaga jednak odrĊbnego zbadania.
9
Nie zawsze moĪliwe jest jednoznaczne okreĞlenie, czy początek akcji ma charakter fazowy czy
momentalny – por. zdania: O drugiej zaczynamy negocjacje. oraz We Wáoszech związkowcy zaczynają
negocjacje z pracodawcą od spraw organizacyjnych (…)., gdzie w pierwszym zdaniu akcja ma
początek punktowy, w drugim zaĞ moĪe byü interpretowana jako dáugotrwaáa, wieloetapowa – zatem
fazowa. Do typowych poáączeĔ, gdzie o fazowoĞci akcji decyduje kontekst, naleĪą: zaczynaü debatĊ,
dyskusjĊ, káótniĊ, negocjacje, rozmowy; edukacjĊ, kurs, lekcje, naukĊ, studia.
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rozkochiwaü siĊ

kochaü

Prefiks roz- wnosi wiĊc tu przede wszystkim znaczenie narastającej intensywnoĞci, wtórnie zaĞ informuje o fazie intraterminalnej. NaleĪy przy tym mieü na
wzglĊdzie, Īe owa wtórna intraterminalnoĞü wáaĞciwa jest wszystkim czasownikom niedokonanym procesualnym i nie stanowi wyróĪnika semantycznego tego
czasownika (por. takĪe bezprefiksalne czasowniki z róĪnych grup semantycznych, np. dojrzewaü, kwitnąü, rosnąü…; doroĞleü, dziecinnieü, infantylizowaü
siĊ…; chamieü, gburowacieü, ordynarnieü…; chudnąü, cienieü, grubieü, mĊĪnieü…; blaknąü, blednąü, ciemnieü, jaĞnieü…; byü, egzystowaü, istnieü, trwaü).
Czasownik rozkochiwaü siĊ oznacza zatem proces, który moĪe, ale nie musi nastĊpowaü w bliskim sąsiedztwie temporalnym początku caáej akcji, jaką jest kochanie (w przeciwieĔstwie do wczeĞniej omówionego rozniecania).
Opisane czasowniki rozjaĞniaü siĊ, rozniecaü i rozkochiwaü siĊ moĪna uznaü za
reprezentantów podgrup, na jakie moĪna podzieliü zbiór wyliczonych na początku fazowych czasowników prefigowanych za pomocą przedrostka roz-. Ich znaczenia ilustrują bowiem róĪne zaleĪnoĞci fazowe:
1) czasowniki oznaczające fazĊ preinicjalną, gdzie przejĞcie od fazy preinicjalnej do inicjalnej ma charakter rozmyty – rozjaĞniaü siĊ, takĪe np. rozbielaü siĊ, rozmiĊkaü, rozmiĊkczaü (siĊ), rozzieleniaü siĊ; rozweselaü (siĊ),
rozzuchwalaü (siĊ);
2) czasowniki, które w zaleĪnoĞci od kontekstu oznaczają fazĊ preinicjalną
(gdzie przejĞcie od fazy preinicjalnej do inicjalnej ma charakter punktowy)
lub intraterminalną (gdzie faza intraterminalna nastĊpuje szybko, czĊĞciowo nakáada siĊ na inicjalnoĞü) – rozniecaü, takĪe np. rozgrzewaü siĊ, rozjarzaü (siĊ), rozĞwiecaü (siĊ), rozĞwietlaü (siĊ), rozĪarzaü (siĊ);
3) czasowniki oznaczające fazĊ intraterminalną, gdzie faza intraterminalna
moĪe (choü nie musi) nastĊpowaü po trwającej jakiĞ czas fazie inicjalnej –
rozkochiwaü (siĊ), takĪe np. rozleniwiaü siĊ, rozmiáowywaü (siĊ), roznamiĊtniaü (siĊ), rozpijaü (siĊ), rozpróĪniaczaü (siĊ), rozĪalaü siĊ; rozkrzewiaü siĊ, rozkwiecaü (siĊ).
Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe próba ukazania niuansów znaczeniowych
wnoszonych przez prefiks roz- w czasownikach fazowych nie daje mimo wszystko
w peáni satysfakcjonujących rezultatów. Znaczenie omówionych czasowników,
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które kaĪdorazowo oznaczają i fazĊ, i intensyfikacjĊ orzekanej akcji, moĪe byü
bowiem modyfikowane w zdaniu przez okoliczniki. Z pewnoĞcią nie byáoby
wszak dewiacyjne np. zdanie Anna ma jasne wáosy, ale rozjaĞniáa je jeszcze bardziej. O tym, czy czasownik jest prymarnie fazowy, a wtórnie oznacza intensyfikacjĊ akcji czy teĪ na odwrót, nie decyduje wiĊc suma znaczeĔ prefiksu i podstawy czasownika, ale kontekst, w którym czasownik jest uĪyty.
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