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K a t o w i c e  

Odwleka spotkanie czy tylko je oddala?  
O sposobach konceptualizowania zmiany terminu  

na pó niejszy 

Zasoby leksykalne polszczyzny daj  jej u ytkownikom mo liwo  ró no-

rodnego wyra ania zmiany terminu zaplanowanych wcze niej czynno ci lub 

zdarze . Wielo  ta z jednej strony pozwala wnioskowa  na temat sk onno-

ci Polaków do – przede wszystkim, cho  nie tylko – opó niania zamierzo-

nych akcji. Z drugiej jednak – ka e zastanawia  si , jakie s  ró nice seman-

tyczne pomi dzy poszczególnymi czasownikami nazywaj cymi przesuwanie 

zdarze  w czasie. 

Wybrana przeze mnie leksyka z pewno ci  nie stanowi listy kompletnej – 

skupi am si  bowiem wy cznie na czasownikach, pozostawiaj c poza ob-

szarem zainteresowania analityzmy werbo-nominalne, zwi zki frazeologicz-

ne czy inne zmetaforyzowane wyra enia i zwroty. W wyniku ekscerpcji lek-

sykograficznej otrzyma am pole leksykalne, które mo na uporz dkowa , 

bior c pod uwag  dwa kryteria. I tak ze wzgl du na kierunek, w którym zda-

rzenia s  przesuwane, wyró ni  mo na trzy grupy: 
1. czasowniki oznaczaj ce zwi kszanie dystansu na osi czasu mi dzy tera -

niejszo ci  a danym zdarzeniem (momentem), które ma nast pi  w przy-
sz o ci (np. oddala  co , odk ada  co , odci ga  co , odsuwa  co , odwleka  
co , odracza  co , opó nia  co , czeka  z czym , odczekiwa  co /a ); 

2. czasowniki oznaczaj ce zmniejszanie dystansu na osi czasu mi dzy tera -
niejszo ci  a danym zdarzeniem (momentem), które ma nast pi  w przy-
sz o ci (np. przybli a  co , przyspiesza  co ); 
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3. czasowniki oznaczaj ce zwi kszanie lub zmniejszanie dystansu na osi 
czasu mi dzy tera niejszo ci  a danym zdarzeniem (momentem), któ-
re ma nast pi  w przysz o ci – na w a ciw  interpretacj  wskazuje tu 
ka dorazowo kontekst (np. przesuwa  co , przek ada  co , przenosi  co ). 

Zbiór wymienionych leksemów mo na równie  dzieli  na klasy seman-
tyczne, bior c pod uwag  drugie kryterium – prymarne znaczenie owych 
czasowników. Na tej podstawie da si  wyodr bni : 

1) czasowniki ruchu, oznaczaj ce: 
a) ruch po powierzchni: odsuwa  co , przesuwa  co , odwleka  co , przy-

bli a  co , odci ga  co ; 
b) ruch z podnoszeniem: odk ada  co , przek ada  co , przenosi  co ; 
c) inne: oddala  co ; 

2) czasowniki zwi zane z parametrami: 
a) pr dko ci: opó nia  co , przyspiesza  co ; 
b) d ugo ci: przed u a  co , wyd u a  co , skraca  co ; 
c) czasu: czeka  z czym , odczekiwa  co /a , odracza  co . 

Przedmiotem moich obserwacji pragn  uczyni  grup  najliczniej reprezen-
towan  po na o eniu obu kryteriów: czasowniki, które ze wzgl du na pierw-
szy podzia  oznaczaj  zwi kszanie dystansu na osi czasu mi dzy tera niej-
szo ci  a danym zdarzeniem/momentem, ze wzgl du na drugie kryterium – 
reprezentuj ce klas  czasowników ruchu. Ich wspóln  cech  jest dodatkowo 
budowa s owotwórcza – wszystkie s  prefigowane przedrostkiem od-, który 
nadaje im znaczenie ablatywne (por. definicj  z Uniwersalnego s ownika j zyka 
polskiego: od- – przedrostek ‘oznaczaj cy oddalenie, oddzielenie, wyodr bnie-
nie, np. odbiec, odci gn , odedrze , odgrodzi , odwie ’ lub inne definicje, np. 
miech 1986). Do grupy tej nale : oddala  (oddali ), odk ada  (od o y ), odci ga  

(odci gn ), odsuwa  (odsun ) oraz odwleka  (odwlec). 
Nietrudno dostrzec ró nice w sposobie profilowania czynno ci prze-

mieszczania czego , wyra anej przez omawiane czasowniki w znaczeniu 
prymarnym. Przegl d eksplikacji leksykograficznych pozwala stwierdzi , e 
czasowniki te najcz ciej maj  charakter strukturalno-znaczeniowy (poza 
denominalnym czasownikiem oddali ), zatem dopiero odwo anie do podstaw 
czasownikowych pozwala wydoby  ró nice w sposobie, w jaki odbywa si  
oznaczany ruch. Ilustruj  to definicje z Uniwersalnego s ownika j zyka polskiego 
(USJP) oraz Innego s ownika j zyka polskiego (ISJP) (wybrane jako reprezentacje 
spo ród wielu wspó czesnych leksykonów ogólnych polszczyzny)1: 

1 Definicje z USJP nierzadko s  synonimiczne, co mo e stanowi  podstaw  do kwestiono-

wania ich poprawno ci. Dyskusja nad zagadnieniami leksykograficznymi nie stanowi jednak 
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1) oddali /oddala  
USJP: oddali /oddala  ‘powi kszy  (powi ksza ) odleg o  mi -
dzy jakimi  osobami, przedmiotami lub obiektami; odsun  (odsu-
wa )’ 
ISJP: Je li oddalili my jak  osob  lub rzecz od czego  albo je li 
ona oddali a si  od czego , to znalaz a si  dalej od tego. 

2) od o y /odk ada  (  k a ) 
USJP: od o y /odk ada  ‘po o y  (k a ) gdzie  co , co przesta o 
by  potrzebne lub zacz o przeszkadza ’ 
k a  ‘umieszcza  co  gdzie , w jakim  miejscu, na czym , w czym , 
wstawia  gdzie , wsuwa ’ 
ISJP: Je li od o yli my rzecz, któr  trzymali my w r ku, to po o y-
li my j  gdzie , poniewa  nam przeszkadza a lub przesta a nam by  
potrzebna. 
Je li k adziemy gdzie  jaki  przedmiot, a zw aszcza je li k adziemy 
na poziomej powierzchni przedmiot, którego pionowy wymiar jest 
mniejszy od cho by jednego z wymiarów poziomych, to umiesz-
czamy go tam. 

3) odci gn /odci ga  (  ci gn ) 
USJP: odci gn /odci ga  ‘ci gn c, przesun  (przesuwa ) co  
na inne miejsce’ 
ci gn  ‘przesuwa , wlec kogo , co , prowadzi , przewozi , prze-
ci ga  kogo , co  z wysi kiem, trudem, przezwyci aj c opór’ 
ISJP: Je li odci gn li my jak  rzecz, to ci gn c za ni , sprawili-
my, e zmieni a swoje po o enie, oddalaj c si  od czego . 

Je li ci gniemy jak  osob  lub rzecz, to trzymaj c j  mocno, spra-
wiamy, e przybli a si  ona do nas lub porusza si  w tym samym co 
my kierunku, albo staramy si  sprawi , by si  tak porusza a. 

4) odsun /odsuwa  (  sun ) 
USJP: odsun  ‘sun c, oddali  (oddala ) kogo , co  na niewielk  
odleg o ’  
sun  ‘i , jecha , p yn  równo, lekko, p ynnie, posuwi cie, bez 
wstrz sów i zatrzymywania si ’ 
przesun  ‘nie odrywaj c czego  od pod o a, ci gn c, posuwaj c, 
zmieni  miejsce, po o enie czego ; przeci gn , przestawi  (prze-
stawia )’ 

w tym miejscu mojego celu. Mimo e dostrzegam pewne niedoskona o ci cytowanych ekspli-

kacji, wiadomie pomijam ich krytyk . Uwaga ta dotyczy tak e nast pnego przegl du definicji. 
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ISJP: Je li odsun li my jak  rzecz lub osob  od innej osoby lub 
rzeczy albo je li ta pierwsza odsun a si  od tej drugiej, to przesu-
waj c si , znalaz a si  dalej od niej. 
Je li jaka  rzecz lub osoba sunie, to przemieszcza si  p ynnie. 
Je li przesun li my jak  rzecz z miejsca na miejsce, to zmienili my 
jej po o enie, nie odrywaj c jej od pod o a, np. od ziemi. 

5) odwlec/odwleka  (  wlec) 
USJP: odwlec ‘wlok c, odsun  (odsuwa ) kogo , co  dalej, na inne 
miejsce; odci gn  (odci ga )’ 
wlec ‘ci gn c, przesuwa  z trudem co  lub kogo  po czym ’ 
ISJP: Je li kto  odwlók  jak  osob  lub rzecz gdzie , to wlok c j , 
przesun  j  w inne miejsce. 
Je li wleczemy jak  rzecz, rzadziej osob , lub je li ona wlecze si  
za nami, to ci gniemy j  dok d  po ziemi lub po pod odze, cz sto 
z trudem. 

Przegl d definicji pozwala stwierdzi , e w grupie wymienionych czasow-
ników z prefiksem od- najmniej wyspecjalizowane znaczenie ma czasownik 
oddali . Mo na go zatem uzna  za hiperonim pozosta ych leksemów (oddali  
co  da si  na ró ne sposoby: odk adaj c, odci gaj c, odsuwaj c lub odwleka-
j c to). W znaczeniu kolejnych czterech czasowników kryje si  informacja 
o charakterze odbywaj cego si  ruchu. Odk adanie wi e si  z tym, e istnie-
je osobowy agens, który trzyma jaki  przedmiot w r ku i przenosi go na inne 
miejsce. Odci gn  mo na kogo  lub co  trzymanego przez wykonawc  
czynno ci, lecz akcja odci gania nie jest – w przeciwie stwie do odk adania 
– zwi zana z podnoszeniem. Czynno ci odsuwania i odwlekania oznaczaj  
z kolei ten sam ruch, powoduj cy zmian  po o enia kogo  lub czego  bez 
odrywania go od ziemi, przy czym wleczenie dodatkowo wymaga od wyko-
nawcy czynno ci wysi ku. 

Naszkicowane znaczenie prymarne rozpatrywanych czasowników stanowi 
punkt wyj cia do rozwa a  nad sposobem konceptualizacji zmiany terminu 
zdarze , oznaczanej tymi leksemami w u yciu metaforycznym, nieprototy-
powym. Na pocz tek (tak e w tym wypadku) warto przyjrze  si  definicjom 
leksykograficznym: 

1) oddali /oddala  
USJP: ‘spowodowa  przesuni cie wykonania lub nast pienia czego  
na czas pó niejszy; opó ni , odsun ’ 
ISJP: Je li staramy si  oddali  jakie  wydarzenie, to chcemy, aby na-
st pi o pó niej, ni  mia o nast pi . 
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2) od o y /odk ada  
USJP: ‘przenie  (przenosi ) co  na termin pó niejszy, zostawi  (zo-
stawia ) co  na pó niej; prze o y  (przek ada ), odroczy  (odracza )’ 
ISJP: Je li od o yli my jak  czynno , to z jakich  powodów zdecy-
dowali my si  wykona  j  pó niej, ni  pocz tkowo planowali my. 

3) odci gn /odci ga  
USJP: ‘opó ni  (opó nia ) czas wykonania czego ; odwlec (odwle-
ka )’ 
ISJP: Je li odci gn li my jakie  wydarzenie lub je li ono odci gn o 

si , to odby o si  pó niej. 
4) odsun /odsuwa  

USJP: ‘spowodowa  (powodowa ), e co  odb dzie si  w pó niejszym 
terminie; prze o y  (przek ada ), przesun  (przesuwa )’ 
ISJP: Je li odsun li my jakie  zdarzenie lub je li ono odsun o si , to 
odby o si  w pó niejszym terminie, ni  planowano. 

5) odwlec/odwleka  
USJP: ‘przesun  (przesuwa ) dalej w czasie, spowodowa  (powodo-
wa ) opó nienie czego ; od o y  (odk ada )’ 
ISJP: Je li odwlekli my jakie  czynno ci lub zdarzenia lub je li one 
odwlek y si , to nast pi y pó niej, ni  powinny lub ni  by y spo-
dziewane. 

Na podstawie przegl du definicji leksykograficznych mo na wysnu  kilka 
wniosków. Po pierwsze, adnego z omawianych leksemów nie mo na uzna  
za hiperonim pozosta ych – wydaje si , e mog  one swobodnie wzajemnie 
si  zast powa  w ró nych kontekstach (wskazuje te  na to synonimiczny 
charakter przytoczonych eksplikacji z USJP). Po drugie, ró nice semantyczne 
w tak sformu owanych eksplikacjach s  niewielkie – cho  definicje te ró ni  
si  mi dzy sob , ich sens pozostaje taki sam; na tym tle odznacza si  jedynie 
eksplikacja czasownika od o y  zawarta w ISJP, sugeruj ca, e odk adanie zdarze-
nia musi by  umotywowane jakimi  powodami. Po trzecie w ko cu, w przed-
stawionych definicjach brak zró nicowania w zakresie nacechowania emocjo-
nalnego, stylistycznego; nietrudno bowiem – bazuj c wy cznie na kompetencji 
j zykowej – domy li  si , e istnieje pewna ró nica pomi dzy zdaniami Jan od-
wlek  spotkanie o tydzie  oraz Jan oddali  spotkanie o tydzie . Wydaje si , e w tej sytu-
acji odwo anie do za o e  semantyki kognitywnej jest szczególnie pomocne, 
poniewa  pozwoli ujawni  ró nice pomi dzy znaczeniami analizowanych cza-
sowników oraz odpowiedzie  na postawione w tytule artyku u pytanie o sposo-
by konceptualizowania akcji, jak  jest przesuwanie zdarze  w czasie. 
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Domen  ród ow , w której obr bie nast puje konceptualizacja poj  ozna-
czanych przez badane czasowniki w u yciu prototypowym, jest domena prze-
strzenna2, natomiast w u yciu metaforycznym – domena temporalna. W zale -
no ci od tego, który spo ród pi ciu omawianych czasowników zostanie u y-
ty dla wyra enia opó nienia akcji, jest ona nieco inaczej profilowana. 

Czasownik oddali /oddala , u yty w znaczeniu prymarnym, odznacza si  – 
jak sygnalizowa am wcze niej – najmniejszym stopniem uszczegó owienia. 
Trajektorem jest dla niego cz owiek (rzadziej zwierz ), landmarkiem za  – 
dowolny przedmiot, którego po o enie da si  zmieni  (w przeciwie stwie do 
drzew czy budynków), lub inna istota ywa. Podobnie jak w przypadku po-
zosta ych leksemów, czasownik ten profiluje z o on  relacj  pomi dzy tra-
jektorem a landmarkiem – wraz z up ywem czasu, w którym odbywa si  
ruch oddalania, zwi ksza si  mi dzy nimi odleg o . Zasygnalizowana niska 
szczegó owo  skutkuje tym, e bez kontekstu trudno okre li , w którym 
kierunku odbywa si  ruch (góra – dó , przód – ty , lewo – prawo), w jaki 
sposób (po powierzchni, na wodzie, w powietrzu) oraz czy wymaga u ycia 
si y (uzale nione jest to od ci aru oddalanego obiektu lub oporu, jaki 
ewentualnie stawia). Inaczej w wypadku czasownika od o y /odk ada , który 
przewiduje obligatoryjnie po czenie ruchu wertykalnego z ruchem w do-
wolnym kierunku w p aszczy nie horyzontalnej. 

W u yciu metaforycznym kierunek ruchu (przesuni cia) jest jasno okre lony 
i zawsze ten sam – akcje s  opó niane, a zatem przesuwane w przysz o . In-
ny jest jednak sposób konceptualizowania akcji, która podlega temu opó nie-
niu – w wypadku odk adania jest ona bowiem wyobra ana na wzór przed-
miotu, nad którym wykonawca czynno ci panuje, steruj c jego po o eniem. 
Ta swoista w adza uwidoczniona zosta a w definicji zawartej w ISJP: 

Je li od o yli my jak  czynno , to z jakich  powodów z d e c y d o w a -
l i m y  s i  wykona  j  pó niej, ni  pocz tkowo planowali my [pod-
kre l. – K.L.]. 

W przeciwie stwie do akcji oddalanych, których opó nienie mo e nast -
pi  niezale nie od woli cz owieka (por. Z a pogoda oddali a termin zako czenia 
budowy), od o enie akcji czy jej terminu zawsze wynika z czyjej  decyzji lub 
ch ci. 

2 Pomijam tu analiz  wspólnej dla wszystkich tych czasowników cechy znaczeniowej, jak  jest 

oznaczenie ruchu trajektora na trasie relacji z punktu wyj cia do punktu doj cia (landmarka) 

w przestrzeni fizycznej. Dok adnie sens ten omówi a Renata Przybylska (2006, 90–95). 
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Przegl d danych z Narodowego Korpusu J zyka Polskiego (NKJP) poka-
zuje, e znacznie cz ciej tworzone s  konstrukcje temporalne z czasowni-
kiem od o y /odk ada  ni  z oddali /oddala . Przedstawi  teraz wykaz rzeczow-
ników oznaczaj cych zdarzenia lub punkty na osi czasu, pe ni cych funkcj  
landmarka3 w konstrukcjach z omawianymi czasownikami. W nawiasie po-
daj  liczby po cze  odnotowanych w pe nej bazie NKJP (1800M segmen-
tów). Nale y przy tym mie  na uwadze, e dane te s  szacunkowe i s u  za-
prezentowaniu ró nic pomi dzy rozpatrywanymi czasownikami4: 

od o y /odk ada  
zdarzenia: decyzj  (415), spraw  (300), g osowanie (151), wizyt  
(94), reformy (90), debat  (81), wybory (76), prac  (67), wszystko 
(63), wyjazd (55), realizacj  czego  (54), remont (49), rozmow  (49), 
sp at  czego  (48), plany (47), ratyfikacj  czego  (43), budow  (39), 
operacj  (34), inwestycj  (33), dyskusj  (31), powrót (28), wymian  
(28), spotkanie (27), zakupy (27), p atno  (24), macierzy stwo (21), 
start (21), zakup czego  (21) i in. [ cznie: 2399] 
punkty na osi czasu: termin (120), moment (19), dat  (14), chwil  
(7), czas czego  (6) [ cznie: 166] 

oddali /oddala  
zdarzenia: realizacj  czego  (11) 
punkty na osi czasu: termin (48), moment (34), czas czego  (7) 
[ cznie: 89]. 

W odniesieniu do domeny przestrzennej czasownik odci gn /odci ga  wy-
ró nia si  na tle innych tym, e oznacza czynno , której wykonawca powo-
duje przemieszczenie trzymanego przeze  obiektu (nie nast puje tu jednak 
ruch podnoszenia, charakterystyczny dla odk adania). Kontakt mi dzy tra-
jektorem i landmarkiem zak adaj  równie  akcje odsuwania i odwlekania, 
przy czym dodatkowo ruch odbywa si  tu po powierzchni (przemieszczany 
obiekt nie stawia jednak oporu, w przeciwie stwie do akcji odci gania, która 

3 Drugim landmarkiem jest tu ka dorazowo „trasa”, czyli o  czasu, na której nast puje 

przesuni cie akcji. 
4 Dok adne pomiary – niepotrzebne z punktu widzenia prowadzonych tu bada  – wyma-

ga yby wprowadzenia w wyszukiwarce korpusowej bardziej z o onej sk adni zapyta ; tu 

ograniczy am si  tylko do po cze  „rzeczownik + czasownik” oraz „czasownik + rzeczow-

nik”. Odnotowa am jedynie te rzeczowniki, które wyst pi y w podanych konstrukcjach co 

najmniej pi  razy. Prezentowane listy nie wyczerpuj  zatem wszystkich mo liwych po cze . 

Dost p do danych z NKJP: 1.09.2014 r. oraz 2.11.2015 r. 
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taki opór obiektu zak ada). Wszystkie trzy czynno ci wymagaj  zatem od jej 
wykonawcy u ycia si y, której nat enie jest najtrudniejsze do okre lenia dla 
akcji odsuwania (informacja o wielko ci wk adanego wysi ku zale y od kon-
tekstu i nie stanowi jednej z wi zek znaczeniowych tego czasownika). Na-
k adaj c domen  przestrzenn  na temporaln , nale a oby zatem oczekiwa , 
e odwlekanie i odci ganie czego  w czasie jest konceptualizowane w taki 

sam sposób – opó nianie akcji wi e si  z jakimi  trudno ciami i wymaga 
szczególnych stara . Odsuwanie za  wydaje si  mniej nacechowane. 

Poniewa  eksplikacje leksykograficzne odnosz ce si  do p aszczyzny tem-
poralnej nie ró nicuj  znaczenia tych czasowników, w celu wydobycia niuan-
sów znaczeniowych mi dzy nimi warto przyjrze  si  po czeniom, jakie two-
rz . Podobnie jak poprzednio prezentuj  wykaz rzeczowników oznaczaj -
cych zdarzenia lub punkty na osi czasu, pe ni cych funkcj  landmarka 
w konstrukcjach z analizowanymi czasownikami: 

odci gn /odci ga  
zdarzenia: decyzj  (6) 

odsun /odsuwa  
zdarzenia: decyzj  (56), spraw  (44), wszystko (16), rozwi zanie cze-
go  (15), realizacj  czego  (14), inwestycj  (14), wybory (10), budo-
w  (9), debat  (9), g osowanie (9), sp at  (7) [ cznie: 204] 
punkty na osi czasu: termin (93), moment (34), chwil  (8) [ cznie: 
135] 

odwlec/odwleka  
zdarzenia: decyzj  (261), spraw  (122), wizyt  (27), ratyfikacj  cze-
go  (26), reformy (25), egzekucj  (23), budow  (22), prac  (22), wy-
rok (21) i in. [ cznie: 744] 
punkty na osi czasu: moment (132), termin (86), chwil  (40), czas 
czego  (11) [ cznie: 269]. 

Uwag  zwraca du a rozbie no  w zakresie cz stotliwo ci u ycia czasow-
ników odci gn /odci ga  oraz odwlec/odwleka , podobnie konceptualizuj cych 
akcj  opó niania czego . Jak wskaza am wcze niej, tym, co ró nicuje ich 
znaczenia prymarne, jest opór poddawanego tej czynno ci obiektu. Czynnik 
ten nie jest atwy do przeniesienia na p aszczyzn  temporaln  (je li opó nia-
na akcja jest z jakich  wzgl dów trudna lub k opotliwa, wynika to z samego 
jej charakteru). By  mo e tym w a nie nale y t umaczy  popularno  cza-
sownika odwlec/odwleka  we wskazanej parze – jako prostszego znaczeniowo. 
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Wydaje si , e u yty w znaczeniu temporalnym czasownik odsun /odsuwa  
jest do  neutralny i podobny do oddali /oddala . Obydwa nie s  nacechowa-
ne stylistycznie i wyra aj  bez naddatków semantycznych opó nianie czego . 

Zaprezentowane refleksje na temat sposobów profilowania czynno ci 
przenoszenia w czasie ró nych akcji lub ich terminów nie wyczerpuj  przyj -
tego za punkt wyj cia tematu. S dz , e dla pe niejszego i dok adniejszego 
zbadania omawianych czasowników warto przyjrze  si  wynikom porówna-
nia autentycznych zda  (z NKJP oraz internetu), w których czasowniki te 

cz  si  z nazw  tego samego zdarzenia. Na potrzeby tych obserwacji wy-
bra am czynno  opó niania realizacji czego . 

Z przegl du tego wynika, e czasownik od o y /odk ada  wyró nia si  na tle 
pozosta ych wymaganiem osobowego wykonawcy czynno ci (tworzy te  po-

czenia z nazwami grup lub instytucji), cho  pod wzgl dem gramatyczno-
-semantycznym nie cechuj  go ograniczenia w zakresie czliwo ci. Inaczej 
w wypadku pozosta ych czasowników, które tworz  zarówno konstrukcje 
z nazwami osobowego agensa, jak i dzia a  cz owieka (lub wynikami tych 
dzia a ) – por. przyk adowe ilustracje materia owe z NKJP oraz internetu: 

Ma onkowie ograniczaj  liczb  dzieci b d  odk adaj  realizacj  
planów prokreacyjnych. (NKJP) 
Pani Senator, jak pani senator zapewne wie, kolejne rz dy, kolejne ekipy 
odk ada y realizacj  tej ustawy, a by o to zwi zane, no niestety, z bra-
kiem rodków finansowych w bud ecie na finansowanie tego. (NKJP) 
W tegorocznym planie jest równie  budowa placu zabaw dla dzieci. 
Wójt (…) obawia si , e z braku si y roboczej b dzie musia  od o-

y  realizacj  tego zadania. (NKJP) 
(…) rz d odsuwa realizacj  niektórych zamierze  (…). (NKJP) 
Liczne zastrze enia i zmiana rz du, a tak e trudno ci regionalne 
odsun y realizacj  ustale  i powo anie fundacji regionu wa brzy-
skiego. (NKJP) 
(…) w adze kopalni ci gle graj  na zw ok  i wyszukuj  ró ne po-
wody, by oddala  realizacj  wyroku s dowego, a s dowe rozstrzy-
gni cie jest ostateczne. (NKJP) 
Mówi si , e sta e k opoty finansowe pa stwa musz  oddali  reali-
zacj  s usznych zamierze  le ników pilskich w zakresie ochrony 
przeciwpo arowej, w zakresie nak adów na ekologi  i ochron  la-
sów pa stwowych. (NKJP) 
Naszym zdaniem kolejne zarz dy odwleka y realizacj  planu re-
strukturyzacji. (NKJP) 
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Budowa Zamku ma ruszy  w listopadzie. Wcze niej projekt musi 
zosta  poprawiony, uzupe niony o wskazania miejskiego konserwa-
tora zabytków. Nie mo na wykluczy , e znów odb dzie si  pu-
bliczna dyskusja na jego temat. Wszystko to mo e odwlec realiza-
cj . (NKJP) 
Wiem, e firma otrzyma a dofinansowanie unijne na modernizacj  
cz ci zak adu, ale by y problemy finansowe (…) i prezes postano-
wi  odci gn  realizacj  tego  projektu. (internet) 
(…) minusem jest uniewa nienie przetargu na budow  nowego 
przedszkola, co odci ga realizacj  tej inwestycji. (internet) 

Gdy landmarkiem jest punkt na osi czasu, np. termin, czasownik od o-
y /odk ada  w dalszym ci gu wymaga osobowego trajektora, pozosta e za  

tworz  na równi konstrukcje z rzeczownikami osobowymi, jak i nieosobo-
wymi. Niew tpliwie wskazan  ró nic  w zakresie u y  czasowników nale y 
upatrywa  w tym, e opó nianie akcji ma tu najcz ciej charakter celowy. 
W u yciu czasownika od o y /odk ada  ze znaczenia prymarnego, zwi zanego 
z przestrzeni , zostaje wi c przeniesiony do znaczenia temporalnego aspekt 
umy lnego sterowania po o eniem czego , tu: akcji na osi czasu. 

Przegl d materia u pozwala ponadto zauwa y , e w zdaniach z czasowni-
kiem od o y /odk ada  zdecydowanie cz ciej (w porównaniu ze zdaniami z po-
zosta ymi analizowanymi czasownikami) wyst puje okre lenie czasu, wska-
zuj ce w sposób dok adny lub przybli ony termin, na który przesuwana jest 
dana akcja, cho , oczywi cie, nie jest ono obligatoryjnym sk adnikiem takich 
zda  (dodawane jest natomiast na wzór fraz adlatywnych wyst puj cych 
w konstrukcjach z tym czasownikiem u ytym w znaczeniu prymarnym). 
Spostrze enie to znajduje potwierdzenie tak e w szerszym przegl dzie mate-
ria u, nieograniczonym do po cze  z rzeczownikiem realizacja. W ród 
wspomnianych okre le  czasu pojawiaj  si  np.: do jutra, do przysz ego miesi ca, 
na miesi c, na rok, na pó niej, na przysz o  itp. S dz , e równie  tu hipotetycz-
nym wyt umaczeniem mo e by  omówiony wcze niej sposób konceptuali-
zowania akcji odk adania zdarze /czynno ci w czasie na wzór odk adania 
przedmiotów. Skoro bowiem przedmiot jest odk adany z jednego miejsca 
w inne, tak e akcja odk adana w czasie zmienia swoje po o enie i jest – ni-
czym przedmiot – przek adana na nowe „miejsce” na osi czasu. Oczywi cie, 
równie  w zdaniach z innymi rozpatrywanymi tu czasownikami wyst puj  
okre lenia czasu, jednak s  to u ycia stosunkowo rzadkie. 

Porównanie ilustracji materia owej pozwala te  stwierdzi , e dla czasow-
nika odwlec/odwleka  charakterystyczne jest u ywanie go jedynie w odniesie-
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niu do sytuacji, w których opó nienie oceniane jest zawsze negatywnie. Po-
twierdza to wcze niejsz  hipotez  wysnut  na podstawie na o enia domeny 
przestrzennej i temporalnej. Wysi ek, trud zwi zany z fizyczn  czynno ci  
wleczenia ci kiego (lub bezw adnego) obiektu przeniesiony zosta  do zna-
czenia metaforycznego – k opotliwe s  tu przyczyny opó niania akcji, sta-
nowi ce metaforyczny ci ar – por. zdania: 

Wi kszo  ludzi odwleka realizacj  swoich podstawowych, najwa -

niejszych celów, z powodu braku wiary we w asne umiej tno ci (…). 

(internet) 
(…) pogorszenie koniunktury na rynku kapita owym odwlek o rea-

lizacj  planów spó ki. (internet) 

W wypadku pozosta ych czasowników (tak e tych, które prymarnie ozna-

czaj  czynno  wymagaj c  u ycia si y) opó nienie jakiej  akcji mo e by  

kojarzone negatywnie, ale nie musi (cho  faktem jest, e takie konteksty u ycia 

pozostaj  w zdecydowanej mniejszo ci) – zob. przyk adowe zdania, w któ-

rych brak takiego negatywnego nacechowania: 

Gmina Gniewino nigdy nie odesz a od planów realizacji budowy 

kolejki gondolowej w Gniewinie. Troszeczk  od o yli my realizacj  

kolejki na pó niej ze wzgl du na Euro 2012. (internet) 

(…) budynek grudzi dzkiego kina mia  by  rozebrany przed ko -

cem ubieg ego roku. Wtedy Jerzy R bisz problemem zainteresowa  

w adze miasta. (…) Z odpowiedzi, jaka wp yn a ju  do Ratusza 

wynika, e spó ka odsun a realizacj  swoich planów na rok, do 

czasu kiedy powstanie w naszym mie cie Multikino. (internet) 

Dokonany przegl d materia u nie pozwala natomiast na podzia  omawia-

nych czasowników ze wzgl du na zró nicowanie stylistyczne czy gatunkowe. 

Bazuj c na danych o ród ach tekstów zawartych w NKJP, stwierdzam brak 

ró nic w zakresie zasi gu u ycia analizowanych czasowników. 

Na koniec warto skonfrontowa  wyniki bada  nad czasownikami z prefik-

sem od- z w a ciwo ciami czasowników przesun /przesuwa  oraz prze o-

y /przek ada , b d cych w znaczeniu metaforycznym ich hiperonimami. 

Czasowniki te wyra aj  zmian  terminu czynno ci, która mo e odbywa  si  

w obu kierunkach na osi czasu – akcj  mo na przesun /prze o y  zarów-

no na termin wcze niejszy od planowanego, jak i pó niejszy. Przegl d land-

marków pozwala dostrzec istotn  zale no : przek adane s  przede wszyst-

kim zdarzenia (jak przedmioty), przesuwane za  – terminy, punkty na osi 

czasu (jak koraliki nanizane na sznurek): 



38 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 1 (19) 

przesuwa  
zdarzenia: g osowanie (30), spotkanie (19), wyjazd (15), mecz (14), 
obrady (9), dyskusj  (9), debat  (7), egzamin (7), wizyt  (6), zakupy 
(4), rozpraw  (4), randk  (1), zebranie (1) [ cznie: 126] 
punkty na osi czasu: termin (4064), dat  (167), godzin  (80), czas 
(54), moment (26), pocz tek (26), start (18), por  (11) [ cznie: 
4446] 

przek ada  
zdarzenia: spotkanie (394), mecz (349), g osowanie (50), wizyt  (43), 
dyskusj  (30), egzamin (29), wyjazd (23), rozpraw  (18), debat  (15), 
obrady (7), zebranie (5), randk  (2), zakupy (2) [ cznie: 967] 
punkty na osi czasu: terminy (317), dat  (29), start (24), godzin  
(11), moment (7), pocz tek (6), czas (4), por  (1) [ cznie: 399]. 

Co ciekawe, zale no  t  mo na dostrzec tak e dla czasowników od o-
y /odk ada , ale dla pozosta ych ju  nie. Kwestia ta mo e stanowi  punkt 

wyj cia do dalszych bada  oraz pog bionej refleksji nad innymi czasowni-
kami z zarysowanej we wst pie grupy leksemów oznaczaj cych zmian  ter-
minu akcji. Niew tpliwie bowiem interesuj ce by oby poszukiwanie zale no-
ci pomi dzy czasownikami o ró nej budowie morfologicznej, a tak e od-

wo uj cymi si  do znacze  innych ni  ruch (por. przed u a , skraca ). 

Literatura 

Ba ko M., red., 2000, Inny s ownik j zyka polskiego, t. 1–2, Warszawa. (ISJP) 

Dubisz S., red., 2004, Uniwersalny s ownik j zyka polskiego, Warszawa. (USJP) 

Przybylska R., 2006, Schematy wyobra eniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, 

prze-, roz-, u-, Kraków. 

miech W., 1986, Derywacja prefiksalna czasowników polskich, Wroc aw. 

Taylor J.R., 2007, Gramatyka kognitywna, prze . Buchta M., Wiraszka ., red. nauk. Tabakow-

ska E., Kraków. 

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: oddali , od o y , odci gn , odsun  and odwlec. The author uses lexico-

graphical explanations and material gathered from the National Corpus of Polish Language 

and Internet. 

Keywords: verbs of movement, cognitivism 


