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Pomiędzy fazą a intensyfikacją –  
o kłopotliwych czasownikach  
z prefiksem roz- 

Teoria fazowości zakłada, że w przebiegu każdej akcji telicznej niedokonanej1 
mo na wskaza  co najmniej trzy etapy: faz  inicjaln , intraterminaln  oraz final-
n . J zykowymi wyk adnikami poszczególnych faz s  w polszczy nie przede 
wszystkim czasowniki – prymarnie fazowe (zaczyna , kontynuowa , ko czy  
i ich bliskoznaczniki) oraz wtórnie fazowe (bezprefiksalne i prefiksalne z przed-
rostkami za-, nad-, wz-, roz-, prze-, po-, od-, wy-, do-, o-). Faz  mog  równie  
wyra a  pozostaj ce z nimi w relacji s owotwórczej rzeczowniki (np. pocz tek, 
rozpocz cie, koniec, ko cówka) i przymiotniki (np. pocz tkowy, ko cowy) – wraz 
z bliskoznacznikami – a tak e profiluj ce fazowo  wyra enia metaforyczne 
(w funkcji werbalizatorów g ównie z czasownikami ruchu, np. id  wi ta, zbli a 
si  wiosna, procesualnymi, np. rodz  si  obawy, kwitnie mi o , i momentalnymi, 
np. wybuch  strajk, znikn  niepokój). 

Problem fazowo ci poruszany by  dotychczas przez j zykoznawców przede 
wszystkim w kontek cie bada  nad kategori  aspektu leksykalnego Aktionsart2. 
   

1 Owo ograniczenie wynika z przyj cia dwóch kryteriów. Po pierwsze, wyodr bnianie faz 
w przebiegu akcji mo liwe jest tylko wówczas, gdy nie jest ona sko czona, st d nale y wyeliminowa  
z obszaru rozwa a  wszystkie czasowniki dokonane. Po drugie, fazy mo na wskazywa  jedynie 
w odniesieniu do tych akcji, które posiadaj  wewn trzn  dynamik  i rozwijaj  si  w sposób 
ukierunkowany, co poci ga za sob  konieczno  wy czenia z badanego zbioru czasowników 
nietelicznych. 

2 Kategoria Aktionsart definiowana jest nast puj co: „Kategoria w zasadzie semantyczna oznacza-
j ca sposób, w jaki przebiega czynno  lub trwa stan oznaczany przez dany czasownik. Je li dany 
rodzaj czynno ci jest powi zany z odr bnym morfemem s owotwórczym, wtedy mamy do czynienia 
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Lingwistów interesowa y jednak g ównie prefiksalne formacje czasownikowe, 
st d opis tej problematyki mia  charakter cz stkowy (zob. np. W. Winogradow 
1972; N. Awi owa 1976; A.V. Bondarko, L.L. Bu anin, 1967; W. Klimonow, 
2000; C. Piernikarski 1969, 1972; J. Czochralski 1972; A. Holvoet 1986; A. K t-
ny 1994; J. Stawnicka 2002, 2009). Czasowniki prefigowane tym samym przed-
rostkiem do  jednomy lnie kwalifikowane by y jako wyk adniki konkretnej 
fazy, co nie dziwi, wzi wszy pod uwag  znaczenie wnoszone przez owe prefiksy 
(np. za- wskazuje inicjalno , do- – finalno ). Problematyczna na tym tle jest 
grupa czasowników z przedrostkiem roz-3, których znaczenie nie pozwala na 
jednoznaczne w czenie ich do wyk adników fazowo ci lub – je li przyj  ich 
fazowy charakter – do konkretnej fazy: inicjalnej lub intraterminalnej. Dowodnie 
wskazuj  na to pogl dy badaczy analizuj cych czasowniki prefigowane (zarówno 
rosyjskie, jak i polskie). Oto kilka wybranych propozycji opisu. 

Aleksander W. Isa enko przyporz dkowa  rosyjskie czasowniki do ró nych ro-
dzajów akcji w oparciu o trzy kryteria: obligatoryjno  wyk adnika formalnego, 
modyfikacj  znaczenia czasownika wyj ciowego oraz defektywno  aspektow . 
A. Isa enko wyró ni  w ten sposób cztery grupy czasowników, w tym fazowe. 
Istotne dla moich rozwa a  czasowniki z prefiksem pac- badacz zaliczy  do grupy 
czasowników ewolutywnych, oznaczaj cych stopniowe narastanie intensywno ci 
akcji (np. pac p a c  – rozkrzycze  si ). Wraz z czasownikami ingresywnymi 
(wskazuj cymi momentalne rozpocz cie czynno ci, bez fazy pocz tkowej, np. 
a pu am  – zakrzykn ) tworz  one grup  czasowników fazowych sygnalizuj -

cych pocz tek akcji (A. Isa enko 1962, za: J. Stawnicka 2009). 
Natalia Awi owa wskaza a przedrostek pac- (pac- + -c ) w ród typowych pre-

fiksów tworz cych w j zyku rosyjskim formacje ingresywne, zdefiniowane przez 
badaczk  jako czasowniki wyra aj ce pocz tek akcji d ugotrwa ej4 (N. Awi owa    
z odpowiedni  kategori  morfologiczn  (s owotwórcz ). W zale no ci od „rodzaju czynno ci” roz-
ró nia si  ró ne grupy semantyczne lub s owotwórcze czasowników” (Z. Go b, A. Heinz, K. Pola -
ski 1970: 488–489). W pracach lingwistycznych termin Aktionsart (Aktionsarten) bywa zast powany 
innymi, uznawanymi za synonimiczne. Nale  do nich: rodzaje akcji, rodzaje czynno ci, postaci 
czynno ci, aspekt leksykalny (Bernard Comrie), aspekt niedeiktyczny (Co Vet) oraz akcjonalno  (Pier 
Marco Bertinetto). Kategoria aspektu, przyjmuj ca warto  dokonan  lub niedokonan , okre lana jest 
natomiast jako aspekt gramatyczny lub aspekt deiktyczny. 

3 Skupiam si  wy cznie na tych czasownikach, w których prefiks roz- wnosi znaczenie 
definiowane przez Uniwersalny s ownik j zyka polskiego (USJP) jako: «pocz tek jakiej  czynno ci, 
stanu lub procesu, cz sto coraz intensywniejszych, np. rozgniewa  si , rozhu ta , rozweseli , 
rozbole ». 

4 Obok formacji ingresywnych Natalia Awi owa wyró ni a tak e inchoatywne, daj ce si  
sparafrazowa  w postaci konstrukcji „zacz  + bezokolicznik”. Oznaczaj  one akcje, których 
pocz tku nie da si  oddzieli  od w a ciwego jej przebiegu. Jako przyk ady czasowników 
ingresywnych badaczka podaje m.in.: no e a  (pobiec), ac e c  (za mia  si ), pe e  
(zarycze ), pac a a c  (rozp aka  si ), o o e  (owdowie ), a w ród typowych formacji 
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1976). Pogl d ten zosta  po latach skrytykowany przez Jadwig  Stawnick , we-
d ug której w czenie do podgrupy ingresywów czasowników ze wskazanym 
formantem (wnosz cym wszak nak adaj ce si  na ingresywno  znaczenie intensyw-
no ci) zaciemnia przejrzysto  omawianej klasyfikacji (J. Stawnicka 2000: 34). 

Co istotne, N. Awi owa nie u ywa a w swej klasyfikacji terminów faza/fazowy, 
jednak fakt definiowania wyodr bnionych przez ni  grup czasowników inicjal-
nych poprzez odwo anie si  do leksemów fazowych ZACZYNA  i POCZ TEK, 
pozwala na ich fazow  interpretacj . 

Jan Czochralski, opieraj c si  na wynikach bada  slawistów analizuj cych cza-
sowniki j zyka rosyjskiego, wskaza  w polszczy nie dziesi  najbardziej produk-
tywnych i wyrazistych rodzajów akcji, w ród nich – rodzaj ewolutywny. J. Czochral-
ski zaliczy  do niego czasowniki prefiksalno-postfikalne (roz-… si ), oznaczaj ce 
akcje o rosn cej intensywno ci, zmierzaj ce do osi gni cia pe ni (np. rozszlocha  
si , roz piewa  si , rozchorowa  si ). Badacz, cho  – podobnie jak A. Isa enko – 
nazwa  prefigowane tak czasowniki ewolutywnymi, nie wi za  ich z fazowo ci  
(J. Czochralski 1972). 

Równie  Andrzej K tny na oznaczenie czasowników z omawianym przedrostkiem 
pos u y  si  terminem ewolutywne, uznaj c, e wskazuj  one osi gni cie wy szej 
intensywno ci akcji, cz sto w wyniku stopniowego rozwoju (np. rozbecze  si , 
rozbole , rozchorowa  si , rozpada  si ). Badacz zaznaczy , e definiuj c czasowniki 
nale ce do tej klasy, konieczne jest okre lenie stopnia intensywno ci oznaczanej 
akcji (np. rozchichota  si  – ‘zacz  chichota  bez umiaru’) (A. K tny 1994). 

Axel Holvoet okre li  formacje z przedrostkiem roz- jako czasowniki o nieja-
snym statusie, poniewa  niektóre z nich s  ingresywne (np. roze mia  si ), inne 
natomiast implikuj  uintensywnienie czynno ci rozpocz tej (np. rozgada  si , 
rozdokazywa  si ). T  drug  grup  czasowników z przedrostkiem roz- okre li  
Holvoet jako „ingresywno  subiektow ” (A. Holvoet 1989). 

Jadwiga Stawnicka umie ci a omawiane czasowniki w grupie derywatów inicjalno-
-augmentatywnych, wydzielaj c cztery podgrupy: 1) czasowniki oznaczaj ce 
nag e uintensywnienie trwaj cej ju  akcji (np. rozta czy  si , roz piewa  si ), 
   
inchoatywnych wskazuje m.in. czasowniki a o op  (zacz  mówi ) i a e a  (zacz  biec). Granica 
pomi dzy ingresywami a inchoatywami – wyra na w j zyku rosyjskim – w polskim jest zatarta. 

Warto przy tym zauwa y , e na okre lenie inicjalno ci stosowane s  w literaturze przedmiotu 
ró ne terminy: inchoatywno  (S. Agrell, N. Awi owa, A. Bondarko, F. Fortunatow, J. Stawnicka, 
H. Wróbel), ingresywno  (S. Agrell, N. Awi owa, J. Czochralski, F. Fortunatow, A. Holvoet, 
A. Isa enko, A. K tny, W. Klimonow, J. Stawnicka), inicjalno  (N. Awi owa, A. Bondarko, 
M. Szelakin), incessywno  (W. Klimonow), inceptywno  (W. Klimonow), rodzaj fazowo-
-determinacyjny z ograniczeniem pocz tku akcji (C. Piernikarski), inicjalno-momentalny 
(J. Stawnicka), inicjalno-augmentatywny (J. Stawnicka). Odr bny wykaz terminów zaproponowa  
T. Czarnecki, dziel c inicjalno  na: introduktywno , inceptywno , ewolutywno , ingresywno  
i incessywno  (T. Czarnecki 1998). 
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2) k ad ce nacisk na pocz tek akcji odznaczaj cej si  intensywno ci  (np. roz-
gniewa  si , rozedrga  si ), 3) podkre laj ce pocz tek akcji (np. rozchorowa  
si , roz ali  si ) oraz 4) oznaczaj ce pocz tek akcji krótkotrwa ej (np. roze mia  
si ). Niew tpliwie k opot z czasownikami z prefiksem roz- wynika z tego, e 

czy si  w nim znaczenie inicjalno ci oraz rosn cej intensywno ci procesu orze-
kanego. Wszystkie jednak niedokonane czasowniki z prefiksem roz-, w których 
kumuluj  si  te dwie funkcje, mo na zaliczy  do drugiego i trzeciego typu czasowni-
ków inicjalno-augmentatywnych, wyodr bnionych przez Jadwig  Stawnick . 

W Gramatyce wspó czesnego j zyka polskiego (H. Wróbel 1998) czasowniki 
dewerbalne zosta y podzielone ze wzgl du na kategorie i typy s owotwórcze. 
Klasyfikacja ta nie powsta a w oparciu o kategori  Aktionsart, uwzgl dniam j  
jednak w dokonywanym przegl dzie ze wzgl du na fakt, e badacz wskazuje w 
niej formacje modyfikacyjne, w wi kszo ci prefiksalne (odpowiadaj ce tradycyj-
nym klasyfikacjom rodzajów akcji). Czasowniki prefiksalno-postfiksalne roz-… 
si  zosta y tu w czone do grupy derywatów charakteryzowanych ze wzgl du na 
stopie  intensywno ci i efektywno ci akcji podstawowej (nie za  w grupie, w 
której prefiksy wskazuj  na charakterystyk  czasow  akcji). 

Na koniec przegl du warto wspomnie  o klasyfikacji Tomasza Czarneckiego 
(1998), odbiegaj cej ze wzgl du na przyj te kryteria od wcze niej przywo anych5. 
Badacz u ywa terminu ewolutywno , przej tego z literatury przedmiotu, wi c go 
z czasownikami z prefiksem roz-. Wed ug T. Czarneckiego czasowniki ewolutywne 
oznaczaj  pocz tek akcji o wzmocnionej intensywno ci (np. Piotr roze mia  si  
g o no) i wpisuj  si  w grup  j zykowych wyk adników inicjalno ci. 

Przedstawiony przegl d prac j zykoznawców pozwala stwierdzi , e w opisie 
omawianych czasowników wiod cych jest kilka tendencji: 

1) prefiks roz- stanowi jeden z przedrostków, za pomoc  których tworzone s  
formacje inicjalne (Natalia Awi owa); 

2) czasowniki z prefiksem roz- (nazywane cz sto ewolutywnymi) oznaczaj  
akcje o stopniowo rosn cej intensywno ci; przy tym: 
– stanowi  odr bn  klas  znaczeniow  (Jan Czochralski, Andrzej K tny, 

Henryk Wróbel) 
– stanowi  jeden z typów inicjalno ci (Aleksander W. Isa enko, Jadwiga 

Stawnicka, Tomasz Czarnecki); 
   

5 Do sposobów wyra ania aspektualno ci zaliczy  T. Czarnecki rodki: gramatyczne (zwi zane 
z kategori  aspektu gramatycznego), s owotwórcze (odnosz ce si  do rodzajów akcji), syntaktyczno-
-leksykalne, frazeologiczne, leksykalne oraz pozaczasownikowe (np. przys ówki). Badacz podzieli  
przy tym rodzaje akcji na Aktionsarten sensu stricto, na które sk adaj  si  formacje modyfikacyjne, 
oraz Aktionsarten sensu largo, obejmuj ce formacje mutacyjne. Analizowa  jednak wybrane 
wyra enia nie ze wzgl du na rodki, za pomoc  których realizuj  one znaczenie aspektualne, ale 
w oparciu o podstawowy podzia  wszystkich form aspektualnych na trzy poziomy znaczeniowe: 
sytuacyjno , akcjonalno  i aspektywno . 
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3) czasowniki z prefiksem roz- stanowi  klas  pograniczn  mi dzy forma-
cjami inicjalnymi a takimi, których znaczenie odwo uje si  do wzrostu in-
tensywno ci akcji ju  rozpocz tej (Axel Holvoet). 

Jak wynika z tego zestawienia, rysuj  si  dwa problemy wymagaj ce rozwi zania. 
Po pierwsze, czy czasowniki z prefiksem roz- s  wyk adnikiem fazy inicjalnej 
czy intraterminalnej. Po drugie natomiast, czy maj  charakter prymarnie fazowy 
czy równorz dnie fazowy i kwantytatywny. 

Próba odpowiedzi na te pytania wymaga zakre lenia obszaru badawczego. 
Uznaj  zatem, e do czasowników, których dotycz  przedstawione wcze niej 
w tpliwo ci, nale 6: rozbawia  (si ), rozbiela  si , rozbudza  (si ), rozchmurza  
(si ), rozgor czkowywa  (si ), rozgorycza  (si ), rozgrzewa  si , roziskrza  (si ), 
rozjarza  (si ), rozja nia  (si ), rozjusza  (si ), rozkaprysza  (si ), rozkochiwa  
(si ), rozkrwawia  si , rozkrzewia  si , rozkwieca  (si ), rozleniwia  si , rozma-
cza  (si ), rozmaka , rozmazgaja  si , rozmi ka , rozmi kcza  (si ), rozmi owy-
wa  (si ), rozmydla  (si ), roznami tnia  (si ), roznieca  (si ), rozognia  (si ), 
rozpala  (si ), rozpaskudza  (si ), rozpieszcza  (si ), rozpija  si , rozp omienia  
(si ), rozpogadza  (si ), rozpromienia  (si ), rozpró niacza  (si ), rozpulchnia  
(si ), rozrzedza  (si ), rozrzewnia  (si ), rozsierdza  (si ), rozs onecznia  (si ), 
roz wieca  (si ), roz wietla  (si ), roztapia  (si ), roztkliwia  (si ), rozwadnia  
(si ), rozwesela  (si ), rozwidnia  (si ), rozw ciecza  (si ), rozzielenia  si , roz-
zuchwala  (si ), roz ala  (si ), roz arza  (si ). Wyodr bniam te czasowniki na 
podstawie bazowych dla fazowo ci kryteriów – ich aspektu niedokonanego oraz 
teliczno ci oznaczanych przez nie akcji. 

Okre lenie, któr  faz  akcji oznaczaj , wymaga sformu owania testów seman-
tycznych, pozwalaj cych rozstrzygn  t  w tpliwo . Ka dorazowo testy te b d  
dodatkowo odnosi  do wybranego czasownika z prefiksem za- (zakwita ), bezdy-
skusyjnie wyra aj cego inicjalno . 

Definiowanie wymienionych czasowników poprzez odwo anie do znaczenia 
czasownika zaczyna  powinno wiadczy  o ich inicjalnym charakterze: 

z tego, e kto /co 1 roz-Y (si /co 2), wynika, e kto /co 1 zaczyna (si /co 2) Y || zaczyna by  Y 
(na wzór testu typowego dla czasowników z prefiksem za-: 
z tego, e kto /co 1 za-Y (si /co 2), wynika, e kto /co 1 zaczyna (si /co 2) Y) 

lub szerzej: 

z tego, e kto /co 1 roz-Y (si /co 2), wynika, e kto /co 1 wcze niej nie Y (si /czego 2) i do-
piero teraz zaczyna (si /co 2) Y || zaczyna by  Y 

   
6 Wykaz sporz dzony na podstawie listy czasowników z prefiksem roz- zawartej w Uniwersalnym 

s owniku j zyka polskiego. 
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(na wzór: z tego, e kto /co 1 za-Y (si /co 2), wynika, e kto /co 1 wcze niej nie Y 
(si /czego 2) i dopiero teraz zaczyna (si /co 2) Y, 

gdzie Y – baza (czasownik/przymiotnik/rzeczownik)7, od której zosta  utworzony 
derywat niedokonany z prefiksem roz-. 

Po podstawieniu otrzymujemy przyk adowe zdania: 

1. Z tego, e niebo rozja nia si , wynika, e niebo zaczyna by  jasne. 
2. ?Z tego, e Jan roznieca ogie , wynika, e ogie  zaczyna si  pali . 
3. *Z tego, e Jan rozkochuje si  w Annie, wynika, e Jan zaczyna kocha  Ann . 
4. na wzór: Z tego, e ro lina zakwita, wynika, e ro lina zaczyna kwitn . 
5. Z tego, e niebo rozja nia si , wynika, e niebo wcze niej nie by o jasne i dopiero teraz 

zaczyna by  jasne. 
6. ?Z tego, e Jan roznieca ogie , wynika, e ogie  wcze niej nie pali  si  i dopiero teraz 

zaczyna si  pali . 
7. *Z tego, e Jan rozkochuje si  w Annie, wynika, e Jan wcze niej nie kocha  Anny i do-

piero teraz zaczyna j  kocha . 
8. na wzór: Z tego, e ro lina zakwita, wynika, e ro lina wcze niej nie kwit a i dopiero te-

raz zaczyna kwitn . 

W celu zweryfikowania poprawno ci powy szych testów warto dodatkowo 
skonfrontowa  je ze zdaniami zaprzeczonymi, na wzór: 

Nieprawda, e ju  wcze niej kto /co  Y (si /co ) || by  Y, a teraz roz-Y (si /co ). 
(na wzór: Nieprawda, e ju  wcze niej kto /co  Y (si /co ), a teraz za-Y si ) 

np.: 

1. Nieprawda, e ju  wcze niej niebo by o jasne, a teraz si  rozja nia. 
2. ?Nieprawda, e ju  wcze niej Jan wznieci  ogie , a teraz go roznieca. 
3. *Nieprawda, e ju  wcze niej Jan kocha  Ann , a teraz si  w niej rozkochuje. 
4. na wzór: Nieprawda, e ju  wcze niej ro lina kwit a, a teraz zakwita. 

Z pewno ci  zaprezentowane testy sprawdzaj  si  dla „czystych” wyk adników 
inicjalno ci (tu: czasownika zakwita ). W tpliwo ci budzi jednak ich zastosowa-   

7 Proponowane testy semantyczne zawieraj  pewne uproszczenie – w zaprezentowanym wykazie 
czasowników z prefiksem roz- znajduj  si  wszak równie  derywaty, w wypadku których nale y 
mówi  o podstawach zwi zanych (por. roznieca  i wznieca ). Aby prezentowanym testom przyzna  
status kompletnych i wyczerpuj cych, nale a oby poszerza  je o formu y odbijaj ce tak e i takie 
procesy oraz zale no ci derywacyjne. Na potrzeby niniejszego artyku u nie uznaj  tego jednak za 
konieczne, proponuj c jako testy wyj ciowe formu y mo liwe do uzupe nienia przez formacje 
odczasownikowe, odprzymiotnikowe i odrzeczownikowe. Nie stroni  jednak od testowania 
czasownika roznieca , cho  wymaga on innego opracowania (por. przyk ady 2, 6, 10). 
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nie w odniesieniu do niektórych czasowników z prefiksem roz-, co wiadczy o nie-
jednorodno ci tej grupy oraz o mo liwo ci dokonywania jej podzia u na podgrupy. 

Czasownik rozja nia  si  wydaje si  typowym wyk adnikiem inicjalno ci. 
Zdania o numerach 1, 5 i 9 s  jednoznaczne, a ich poprawno  semantyczna nie 
budzi w tpliwo ci. Ewentualne zastrze enia da si  wysnu  w odniesieniu do 
zdania 5. – mo na by bowiem za o y , e niebo, które si  rozja nia, nie jest ju  
ciemne (przy takiej interpretacji nale a oby uzna , e z tego, e niebo rozja nia 
si , wcale nie wynika, e wcze niej nie by o jasne). Zwa ywszy jednak na fakt, 
e przymiotniki jasny i ciemny pozostaj  w relacji antonimii, a nie sprzeczno ci, 

powy sza interpretacja nie jest s uszna. Jak bowiem podaje przyk adowo Uniwer-
salny s ownik j zyka polskiego, jasny (w odniesieniu do nieba) to «pe en wiat a, 
s o ca, dobrze o wietlony, niezaciemniony; widny, s oneczny, pogodny, bez-
chmurny». Rozja nia  mo e si  zatem tylko to, co nie jest w pe ni jasne, je li za  
co  nie jest w pe ni jasne, nie mo na tego okre li  mianem jasnego. 

Omawiane znaczenie czasownika rozja nia  ilustruj  przyk adowe zdania 
z Narodowego Korpusu J zyka Polskiego (dalej: NKJP): 

ciemna powierzchnia nieba zacz a si  rozja nia , gwiazdy zblad y i chmury si  zamkn y. 
Pn c si  lasem, co chwila spoziera em w gór , by mi dzy koronami drzew obserwowa  

kolor nieba. Czy ju  si  rozja nia, czy jeszcze nie. (…) Szarza o. 
Niebo rozja nia o si  szybko, poch aniaj c zapó nione resztki nocy. 

Warto jednak zauwa y , e akcja, któr  oznacza czasownik rozja nia  si , to 
proces rozpoczynaj cy si  wówczas, gdy co  przestaje by  ciemne, a ko cz cy, 
gdy staje si  jasne. Jest to zatem akcja wype niaj ca ca y okre lony przedzia  
temporalny (o rozmytych granicach, st d na wykresie przerywana linia). Przebieg 
tej akcji mo na umownie przedstawi  na wykresie w postaci: 

ciemny      jasny 
  

rozja nia  si      ja nie   

Z wykresu tego wyra nie wynika, e czasownik rozja nia  si  nie oznacza fazy 
inicjalnej, lecz jedn  z dwóch faz zewn trznych wyró nianych przez badaczy – 
tu: faz  preinicjaln  (por. J. Stawnicka 2005: 440), poprzedzaj c  akcj . Mo na 
zatem uzna , e prefiks roz- wnosi tu przede wszystkim znaczenie intensyfikacji 
procesu, wtórnie za  oznacza preinicjaln  faz  akcji. 
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W obliczu niewystarczalno ci zaproponowanych testów semantycznych, warto 
doda  taki, który pozwoli na oddzielenie czasowników inicjalnych od preinicjal-
nych. Za test obrazuj cy t  ró nic  znaczeniow  mo e pos u y  formu a: 

odk d kto /co 1 roz-Y’ si /co 2, kto /co 1 zacz  (by ) Y, 

gdzie roz-Y’ oznacza czasownik dokonany. 
Je li zdanie powsta e w wyniku podstawienia zmiennych jest akceptowalne, 

wówczas czasownik stanowi cy jego centrum wyra a faz  preinicjaln . Dla cza-
sownika rozja nia  si  realizacja jest nast puj ca: 

1. Odk d niebo rozja ni o si , niebo zacz o by  jasne. 
2. por. *Odk d ro lina zakwit a, ro lina zacz a kwitn . 

Czasownik roznieca  równie  budzi w tpliwo ci, cho  innego typu. Mo na 
bowiem uzna , e ma on – w kontek cie bada  nad fazowo ci  – dwa znaczenia. 
Pierwsze (preinicjalne) ilustruj  przyk adowo nast puj ce zdania z NKJP: 

Jest potwornie ma omówny. Próba rozmowy z nim? To jakby roznieca  ogie  za pomoc  
mokrych zapa ek. 

Dostrzeg am dym i zadzwoni am po stra . Ju  czwarty raz chuligani rozniecaj  tam ogie , 
a w a ciciel nie interesuje si  budynkiem. 

Legendarne feniksy, kiedy s  znu one wiatem (…), buduj  sobie z ga zi stos pogrzebo-
wy. Sadowi  si  na nim i machaj c skrzyd ami, rozniecaj  ogie  ze s onecznego promienia. 

Nale y przy tym zaznaczy , e granica pomi dzy faz  preinicjaln  a inicjaln  
jest p ynna. Preinicjalno  czasownika roznieca  u ytego w przytoczonych kon-
tekstach potwierdza test: 

3. Odk d Jan roznieci  ogie , ogie  zacz  si  pali . 

Poza znaczeniem preinicjalnym (gdzie faza wyra ana jest prymarnie, a narasta-
j ca intensywno  – wtórnie) mo na jednak wskaza  równie  drugie. W takim 
wypadku prefiks roz- prymarnie oznacza narastaj c  intensywno  trwaj cej 
akcji, wtórnie – faz  intraterminaln  – por. przyk ady z NKJP: 

Us ysza em, jak dok ada drew do kuchni i pogrzebaczem roznieca wi kszy ogie . 
yje tu, pod t  sam  strzech  od dnia lubu, dwoje starszych wie niaków, Filemon i Bau-

kis. Wy cielaj  awy matami, rozniecaj  przygas y ogie . 
Wiatr b yskawicznie roznieca zarzewie ognia i doprowadza do rozprzestrzeniania si  po aru… 

W odniesieniu do zda  2., 6. i 10. nale y wi c stwierdzi , e nie s  one akcep-
towalne, je li przyj  drugie znaczenie czasownika roznieca . Z testów tych 
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wyra nie wynika, e akcja oznaczana czasownikiem roznieca  mo e wyra a  nie 
tylko preinicjalno , ale i trwanie akcji (intraterminalno ), przy czym owo trwa-
nie nie jest czasowo odleg e od pocz tku akcji. 

Ró nice pomi dzy obydwoma znaczeniami ilustruj  wykresy: 
Znaczenie 1. (preinicjalno  akcji): 

roznieca        zapali  

  pali  (si )  

Znaczenie 2. (narastaj ca intensywno  trwaj cej akcji + intraterminalno ): 

zapali   roznieca  

   pali  (si )  

Warto te  zauwa y , e nierzadko w a ciw  interpretacj  fazowego znaczenia 
omawianego czasownika narzucaj  obecne w zdaniu wyk adniki intensyfikacji 
opisywanego zjawiska – por.: 

Rozpaczliwie próbowa em zgasi  ten niby-p omie , ale machaj c r kami, tylko jeszcze 
bardziej roznieca em go i rozdmuchiwa em. 

Us ysza em, jak dok ada drew do kuchni i pogrzebaczem roznieca wi kszy ogie . 

Na prezentowanych schematach uwag  zwraca punktowa, a nie fazowa granica 
mi dzy stanem, kiedy co  si  nie pali i kiedy si  pali (w przeciwie stwie do 
przej cia p ynnego prezentowanego przy omawianiu czasownika rozja nia  si ). 
W sytuacji, gdy pocz tek akcji ma charakter punktowy, nale y mówi  o inicjal-
no ci momentalnej. Problem ten dotyczy nie tylko czasowników prefigowanych, 
ale równie  prymarnych wyk adników fazowo ci. Przyk adowo czasownik zaczy-
na  czy si  z czasownikami lub rzeczownikami z grupy nomina actionis, które 
mog  oznacza  akcje zarówno o fazowym, jak i niefazowym, czyli momental-
nym, pocz tku (np. zaczyna  mecz, kurs, obiad). W wypadku inicjalno ci mo-
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mentalnej ka dy kolejny moment oznacza w a ciwy, a nie pocz tkowy etap akcji, 
a w sposobie jej przebiegu brak znamiennego dla akcji fazowych zró nicowania 
pomi dzy poszczególnymi etapami – por.: *Jan zaczyna  biec i po pewnym czasie 
w pe ni bieg . / *Jan zaczyna  stopniowo biec. ale: Jan zaczyna  kogo  podejrze-
wa  i po pewnym czasie w pe ni go podejrzewa . / Jan zaczyna  stopniowo kogo  
podejrzewa 8. Co jednak wa ne, opisywane rozró nienie pomi dzy inicjalno ci  
fazow  a momentaln  wynika jedynie z wiedzy o wiecie i nie ma adnych wy-
k adników j zykowych. Ró nice te obrazuj  poni sze grupy po cze : 
z rzeczownikami: 

inicjalno  fazowa, np. zaczyna  drog  zawodow , prac , s u b ; kuracj , terapi ; przy-
god , zabaw ; 

inicjalno  momentalna, np. zaczyna  wyst p; budow , remont; podró , w drówk ; bieg, 
gr , mecz, turniej, walk ; przygotowania, treningi; k ótni , wiec; produkcj , sprzeda ; kurs, 
lekcje; gimnazjum, szko ; obiad9; 

z bezokolicznikami: 

inicjalno  fazowa, np. zaczyna  dzia a ; podejrzewa , rozumie , w tpi , wierzy ; 
inicjalno  momentalna, np. zaczyna  biec, ta czy ; gada , krzycze , mówi , opowiada , 

piewa , wrzeszcze , wy ; p aka ; gra , pracowa , robi . 

Czasownik rozkochiwa  si  nie budzi takich w tpliwo ci, jak roznieca  – jest 
wyk adnikiem fazy intraterminalnej, czego dowodem jest nieakceptowalno  
semantyczna zda  otrzymanych w wyniku podstawienia zmiennych (zdanie 3., 7. 
i 11.) – rozkochiwanie si  w kim /czym  zak ada, e kto  ju  kocha (por. te  
niekaceptowalne zdanie *Jan nie kocha Anny, ale si  w niej rozkochuje.). 

Znaczenie czasownika rozkochiwa  si  ilustruj  przyk ady z NKJP: 

Razem ze Zbyszkiem chodzili na owy, do lasu i sp dzali ze sob  bardzo du o czasu. Jagienka 
rozkochiwa a si  w nim coraz bardziej, a i Zbyszko j  kocha  ale z pocz tku tylko jak siostr . 

Skoro wiat rozkochiwa  si  coraz bardziej w sztukach Shawa, tym gorzej dla wiata. 

Zale no ci fazowe oznaczane przez ten czasownik ilustruje poni szy wykres: 
   

8 Owa zale no  ka e si  dodatkowo zastanawia , czy w takich wypadkach faza inicjalna w ogóle 
jest realizowana. Kwestia ta wymaga jednak odr bnego zbadania. 

9 Nie zawsze mo liwe jest jednoznaczne okre lenie, czy pocz tek akcji ma charakter fazowy czy 
momentalny – por. zdania: O drugiej zaczynamy negocjacje. oraz We W oszech zwi zkowcy zaczynaj  
negocjacje z pracodawc  od spraw organizacyjnych (…)., gdzie w pierwszym zdaniu akcja ma 
pocz tek punktowy, w drugim za  mo e by  interpretowana jako d ugotrwa a, wieloetapowa – zatem 
fazowa. Do typowych po cze , gdzie o fazowo ci akcji decyduje kontekst, nale : zaczyna  debat , 
dyskusj , k ótni , negocjacje, rozmowy; edukacj , kurs, lekcje, nauk , studia. 
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 rozkochiwa  si  

     kocha   

Prefiks roz- wnosi wi c tu przede wszystkim znaczenie narastaj cej intensyw-
no ci, wtórnie za  informuje o fazie intraterminalnej. Nale y przy tym mie  na 
wzgl dzie, e owa wtórna intraterminalno  w a ciwa jest wszystkim czasowni-
kom niedokonanym procesualnym i nie stanowi wyró nika semantycznego tego 
czasownika (por. tak e bezprefiksalne czasowniki z ró nych grup semantycz-
nych, np. dojrzewa , kwitn , rosn …; doro le , dziecinnie , infantylizowa  
si …; chamie , gburowacie , ordynarnie …; chudn , cienie , grubie , m -
nie …; blakn , bledn , ciemnie , ja nie …; by , egzystowa , istnie , trwa ). 
Czasownik rozkochiwa  si  oznacza zatem proces, który mo e, ale nie musi na-
st powa  w bliskim s siedztwie temporalnym pocz tku ca ej akcji, jak  jest ko-
chanie (w przeciwie stwie do wcze niej omówionego rozniecania). 

Opisane czasowniki rozja nia  si , roznieca  i rozkochiwa  si  mo na uzna  za 
reprezentantów podgrup, na jakie mo na podzieli  zbiór wyliczonych na pocz t-
ku fazowych czasowników prefigowanych za pomoc  przedrostka roz-. Ich zna-
czenia ilustruj  bowiem ró ne zale no ci fazowe: 

1) czasowniki oznaczaj ce faz  preinicjaln , gdzie przej cie od fazy preini-
cjalnej do inicjalnej ma charakter rozmyty – rozja nia  si , tak e np. roz-
biela  si , rozmi ka , rozmi kcza  (si ), rozzielenia  si ; rozwesela  (si ), 
rozzuchwala  (si ); 

2) czasowniki, które w zale no ci od kontekstu oznaczaj  faz  preinicjaln  
(gdzie przej cie od fazy preinicjalnej do inicjalnej ma charakter punktowy) 
lub intraterminaln  (gdzie faza intraterminalna nast puje szybko, cz cio-
wo nak ada si  na inicjalno ) – roznieca , tak e np. rozgrzewa  si , rozja-
rza  (si ), roz wieca  (si ), roz wietla  (si ), roz arza  (si ); 

3) czasowniki oznaczaj ce faz  intraterminaln , gdzie faza intraterminalna 
mo e (cho  nie musi) nast powa  po trwaj cej jaki  czas fazie inicjalnej – 
rozkochiwa  (si ), tak e np. rozleniwia  si , rozmi owywa  (si ), rozna-
mi tnia  (si ), rozpija  (si ), rozpró niacza  (si ), roz ala  si ; rozkrze-
wia  si , rozkwieca  (si ). 

Podsumowuj c, nale y stwierdzi , e próba ukazania niuansów znaczeniowych 
wnoszonych przez prefiks roz- w czasownikach fazowych nie daje mimo wszystko 
w pe ni satysfakcjonuj cych rezultatów. Znaczenie omówionych czasowników, 
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które ka dorazowo oznaczaj  i faz , i intensyfikacj  orzekanej akcji, mo e by  
bowiem modyfikowane w zdaniu przez okoliczniki. Z pewno ci  nie by oby 
wszak dewiacyjne np. zdanie Anna ma jasne w osy, ale rozja ni a je jeszcze bar-

dziej. O tym, czy czasownik jest prymarnie fazowy, a wtórnie oznacza intensyfi-
kacj  akcji czy te  na odwrót, nie decyduje wi c suma znacze  prefiksu i podsta-
wy czasownika, ale kontekst, w którym czasownik jest u yty. 
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