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OD AUTOREK

Podręcznik Podstawy analizy składniowej wypowiedzeń stanowi 
poszerzoną i częściowo zmienioną wersję podręcznika Gramatyka pol
ska: część III. Składnia, wydanego po raz pierwszy w roku 1995. 

Uzupełnień dokonała Kinga Tutak, która dopracowała również 
część dotyczącą akomodacji i konotacji, uzupełniła analizę zdań wie
lokrotnie złożonych o kolejne trzy przykłady, opracowała bibliografię 
oraz zebrała zdania do samodzielnej analizy. 

Jako autorki podręcznika wyrażamy nadzieję, że będzie on służył 
studentom, nauczycielom i uczniom - wszystkim zainteresowanym 
problematyką składniową, pragmatyką językową i lingwistyką tekstu. 

Janina Labocha 
Kinga Tutak





ROZDZIAŁ I 
WPROWADZENIE

Termin składnia ma dwa znaczenia. Po pierwsze oznacza jeden 
z podsystemów języka, po drugie jest nazwą działu nauki o języku. 
W pierwszym znaczeniu wyraz składnia został zastosowany przedmio
towo, w drugim natomiast metajęzykowo. W sensie przedmiotowym 
składnia jest definiowana jako funkcja wyrazu w zdaniu oraz jako 
budowa zdania. Mówi się, że jakiś tekst odznacza się skomplikowa
ną składnią lub też, że jakiś wyraz ma różnorodną składnię, np. blisko 
domu i mieszkać blisko. W sensie metajęzykowym składnia jest defi
niowana jako nauka o budowie wypowiedzeń lub zdań. Przyjmujemy 
tradycyjną definicję składni jako działu gramatyki, który zajmuje się 
budową wypowiedzeń oraz bada funkcje wyrazów w zdaniu (funkcje 
podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, przydawki, okolicznika). Składnia 
tradycyjna jest jednym z możliwych opisów. We współczesnym języko
znawstwie istnieją inne typy opisów, np. składnia formalna, składnia 
semantyczna, składnia generatywna. 

W niniejszym opracowaniu przedstawimy „szkolną” koncepcję 
składni, zgodną z obowiązującym w szkołach programem nauczania. 
Tylko miejscami odwołamy się do nowszych rozwiązań metodologicz
nych, które będziemy jednak traktować jako uzupełniające, a nie do
minujące. Podstawą opracowania będą koncepcje składniowe Zenona 
Klemensiewicza oraz Stanisława Jodłowskiego. 

1.  WYPOWIEDZENIE - JEDNOSTKA KOMUNIKATYWNA JĘZYKA

§ 1. Wypowiedzi jako wytwory mowy. Mowa ludzka to porozumie
wanie się dwóch osób, w którym jedna drugą o czymś informuje, o coś 
pyta, ale również za pomocą którego jedna osoba pragnie coś osiągnąć 
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lub uzyskać od drugiej. Wytworem mowy są wypowiedzi, nazywane 
też tekstami lub komunikatami. Wypowiedzi mogą być mówione lub 
pisane. Wypowiedzi, teksty, komunikaty mają charakter jednostkowy. 
Tworzymy je i rozumiemy dzięki istnieniu społecznego, abstrakcyjne
go i trwałego składnika naszej mowy, którym jest język. Język istnie
je w tekstach, ale również w świadomości użytkowników jako system 
środków leksykalnych i gramatycznych, za których pomocą użytkow
nik języka może wyrażać treści, służące do realizacji różnych funkcji 
komunikatywnych, takich jak np.: informowanie o czymś, poszukiwa
nie informacji, czyli pytanie o coś, żądanie wykonania jakichś działań 
w rzeczywistości pozajęzykowej, wyrażanie własnych emocji itp. 

§ 2. Wypowiedzi pisane i mówione. Wypowiedzi (teksty) można 
podzielić na mniejsze jednostki. Teksty pisane dzielą się na rozdziały, 
podrozdziały, akapity, wypowiedzenia. Granice między wypowiedze
niami w tekście pisanym są sygnalizowane za pomocą środków gra
ficznych: kropki, pytajnika, wykrzyknika, średnika, dwukropka. Są to 
nie tylko sygnały końca wypowiedzenia, lecz również znaki nacecho
wania emocjonalnego i funkcji komunikatywnej. Por. np.: Mówiłam 
przecież wczoraj! Piotr wrócił? Wykrzyknik może oznaczać nacecho
wanie emocjonalne wypowiedzi lub funkcję komunikatywną żądania. 
Pytajnik sygnalizuje nie tylko funkcję komunikatywną, polegającą na 
poszukiwaniu informacji, lecz wyraża często również nacechowanie 
wypowiedzi niepewnością, wyraża powątpiewanie, zdziwienie, zasko
czenie. Średnik i dwukropek sygnalizują, że treść zostanie uzupełniona 
w następnych wypowiedzeniach. 

W wypowiedziach mówionych granica między wypowiedzeniami 
jest trudniej uchwytna. Sygnalizuje ją intonacja, czasem określone wy
razy lub wyrażenia typu potem, no i wtedy, a teraz itp. W niniejszym 
opracowaniu zajmować się będziemy przede wszystkim analizą skła
dniową wypowiedzeń wyekscerpowanych z tekstów pisanych. 

§ 3. Sytuacja komunikacyjna wypowiedzi. Wypowiedzi mają za
wsze określoną funkcję komunikatywną oraz pewną zawartość tre
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ściową. Nadawca wypowiedzi formułuje, w konkretnej sytuacji komu
nikacyjnej, wypowiedzenia o pewnej zawartości treściowej, mając na 
uwadze osiągnięcie u adresata zamierzonego celu. Są one kierowane 
do niego jako oznajmienia, pytania, rozkazy, polecenia, prośby, rady, 
obietnice, propozycje, ostrzeżenia, zobowiązania, zezwolenia itp. Na 
sytuację komunikacyjną składają się między innymi następujące istot
ne elementy: 

a/ uczestnicy aktu mowy, jego miejsce i czas,
b/ relacje między uczestnikami aktu mowy, np. ich wspólna wiedza 

o świecie, wzajemne przewidywania na temat funkcji i celu aktu mowy, 
wzajemne oczekiwania,

c/ obecność lub nieobecność przedmiotów i zjawisk, o których się 
mówi,

d/ ustność lub pisemność tworzonej wypowiedzi, czyli komunika
cja „twarzą w twarz” (ustna, bezpośrednia) lub komunikacja na odle
głość (pisana, pośrednia, tzn. za pomocą utrwalonych tekstów).

§ 4. Wypowiedzenie i jego rodzaje. Podstawowym pojęciem skład
niowym jest wypowiedzenie. Termin ten wprowadził do polskiej 
składni Zenon Klemensiewicz, nazywając nim podstawową jednost
kę komunikatywną języka. Wypowiedzenie może zawierać osobową 
formę czasownika w funkcji orzeczenia lub też może być jej pozba
wione. Pierwszy typ wypowiedzeń, tzn. z osobową formą czasownika, 
nazwiemy wypowiedzeniami werbalnymi, drugi natomiast wypowie
dzeniami niewerbalnymi. Wśród wypowiedzeń niewerbalnych może
my wyróżnić takie, które dopuszczają wprowadzenie osobowej formy 
czasownika, czyli równoważniki (lub według terminologii Z. Klemen
siewicza - oznajmienia) [Klemensiewicz 1969, 7] oraz takie, które nie 
dopuszczają wprowadzenia osobowej formy czasownika, czyli tzw. za
wiadomienia i wykrzyknienia.

W polskiej tradycji składniowej wypowiedzenia, zawierające oso
bową formę czasownika, nazywamy zdaniami. Mamy zatem zdania 
i równoważniki zdania (oznajmienia), czyli konstrukcje z obecną for
mą osobową lub nieobecną wprawdzie, lecz możliwą do uzupełnienia.
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Istnieją jednak konstrukcje, które są wypowiedzeniami, chociaż nie 
zawierają osobowej formy czasownika ani jako obecnej ani jako moż
liwej do wprowadzenia. Nazywamy je zawiadomieniami i wykrzyknie- 
niami. Zawiadomienia [Pisarek 1967] spotykamy często w gazetach 
i czasopismach w postaci nagłówków prasowych, np.: Na wczasy do 
sanatorium; Piekło w „Mieście Aniołów”; Wielcy Europy w Krakowie; 
Naszym zdaniem; Rozmowy przy stole; Wielka wygrana.

W języku mówionym występują podobne twory. Są one ściśle zwią
zane z sytuacją i często zrozumiałe tylko na jej tle. I tak w kwiaciarni pro
simy np.: Trzy czerwone z przybraniem, w autobusie natomiast zwracamy 
się do kierowcy słowami: Dwa Kraków na piątą lub Ulgowy na jutro do 
Zakopanego. W codziennych dialogach roi się od tego typu konstrukcji 
niewerbalnych. Są one bowiem typowe dla mówionej odmiany języka.

Pozostały nam jeszcze do omówienia wykrzyknienia, które rów
nież występują często w języku mówionym. Są to wypowiedzenia typu: 
A niech to wszyscy diabli!; Do stu piorunów!; Co za radość!; O zgro
zo!; Co za hece!; O rety!; Ale numer! itd. Wykrzyknienia mają charakter 
emocjonalny i wyróżniają się szczególną intonacją.

§ 5. Podsumowanie. Teksty dzielimy na wypowiedzenia, które w ję
zyku pisanym są oddzielone specjalnymi znakami graficznymi, najczę
ściej kropkami. W języku mówionym segmentacja na wypowiedzenia 
nastręcza o wiele więcej trudności. Wypowiedzenia dzielimy na wer
balne, czyli tzw. zdania oraz na niewerbalne, czyli równoważniki zda
nia (oznajmienia) oraz zawiadomienia i wykrzyknienia.

Klasyfikacja jednostek składniowych [wg Jodłowski 1976,35]:

wypowiedzenie

werbalne (= zdanie) niewerbalne

dopuszczające możliwość wprowadzenia 
orzeczenia czasownikowego 

(= równoważnik zdania)

niedopuszczające możliwości 
wprowadzenia 

orzeczenia czasownikowego

zawiadomienie wykrzyknienie



Wprowadzenie 11

§ 6. Wypowiedzenia werbalne czyli zdania. Podstawę naszego opi
su stanowić będą zdania, a zatem wypowiedzenia werbalne. Jak za
znaczyliśmy wyżej, muszą one posiadać osobową formę czasownika. 
Przyjrzyjmy się np. wypowiedzeniom:

/1/ Nauczyciel podpisał podanie.
III Podpisano podanie.
13/ Trzeba podpisać podanie.
/4/ Należy podpisać podanie.
151 Warto podpisać podanie.

Zauważamy, że osobowa forma czasownika wystąpiła tylko 
w wypowiedzeniu 11/. W wypowiedzeniu /2/ mamy nieosobową for
mę czasu przeszłego na -no (podpisano). Podobnie jest w przypad
ku wypowiedzeń typu: nie wykryto złodzieja-, umyto naczynie-, przy
niesiono książki i zeszyty. Nieosobowe formy czasu przeszłego na 
-no, -to, możemy traktować jako ekwiwalenty osobowych form cza
sownika, a zatem wypowiedzenia, zawierające formy typu zrobiono, 
ukryto, napisano, zaliczymy do wypowiedzeń werbalnych, czyli zdań.

Za ekwiwalenty osobowych form czasownika uważamy również 
tzw. czasowniki niefleksyjne (TRZEBA, MOŻNA, WOLNO, NIEPO
DOBNA, WIADOMO, NALEŻY, WARTO, itp.) [Strutyński 1993, 26]. 
A zatem wypowiedzenia /3/, /4/, /5/ będą również traktowane jako 
werbalne, tzn. jako zdania. Dodać tu warto, że w składni stosuje się 
pojęcie finitywnej formy czasownika, którą uważa się za centralny ele
ment wypowiedzeń zwanych zdaniami. Przypomnijmy więc, że fini- 
tywną formą czasownika jest 1. forma osobowa czasownika, por. przy
kład /1/; 2. forma nieosobową czasownika na -no, -to, por. przykład 
/2/; 3. czasownik niefleksyjny, por. przykłady /3/, /4/, 15/.

§ 7. Równoważniki zdania. Do najczęstszych typów wypowiedzeń 
niewerbalnych z możliwością wprowadzenia osobowej formy czasow
nika, czyli do najbardziej charakterystycznych równoważników (oznaj- 
mień) zaliczamy:
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a) Repliki dialogowe, w których opuszczono elementy zawarte 
w pytaniu, poprzedzającym replikę:

/6/ Kto to przyszedł? Jakiś student.
171 Kiedy wróciłeś? Wczoraj późnym wieczorem.
/8/ Co czytasz? Na razie tylko gazety.
/9/ Pośpiesz się! Chwileczkę.
/10/ Pójdziesz ze mną do kina? Nie.
/11/ To on zrobił? Prawdopodobnie.
/12/ Macie trochę czasu? Oczywiście.

b) Opuszczone formy słowa posiłkowego BYĆ:

/13/ Palenie zabronione.
/14/ To moja siostra.
/15/ Już późno.
/16/ Jak z tą jego chorobą?
/17/ Jak ci na imię?
/18/ Do twarzy ci w tej sukience.
/19/ Wstyd się przyznać do tego.
/20/ Czas wracać do domu.
/21/ Nie pora na kłótnie.
/22/ Zal mi ciebie.

Rzeczowniki ŻAL, WSTYD, CZAS, PORA, STRACH możemy 
uznać za ekwiwalenty finitywnych form czasownika. Wówczas wypo
wiedzenia /19/, /20/, /21/, /22/ potraktujemy jako zdania, a nie równo
ważniki zdania. Porównajmy: Zal mi ciebie Żałuję ciebie-, Nie pora na 
kłótnie -> Nie kłóćmy się teraz! Możliwa jest w tym przypadku dwoja
ka interpretacja: uznanie tych wypowiedzeń za równoważniki zdania 
albo za zdania, zawierające ekwiwalent formy finitywnej czasownika. 
Podobnie będzie w przypadku

/23/ Brak mi ciebie.
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/24/ Nie sposób odpowiedzieć na wszystkie pytania.

c) Równoważnik zdania imiesłowowy, który występuje jako 
wypowiedzenie składowe wypowiedzenia złożonego:

/25/ Napisawszy list, wyszedł z pokoju.
/26/ Chodząc ulicami miasta, obserwował młodzież.

W tym miejscu należy podkreślić, że imiesłowowego równoważ
nika zdania możemy użyć wyłącznie wówczas, kiedy wypowiedzenia 
nadrzędne i podrzędne charakteryzują się wspólnotą podmiotów.

Wypowiedzenia Kiedy wyszedł na spacer, zaczął padać deszcz nie 
da się przekształcić na wypowiedzenie z imiesłowowym równoważni
kiem zdania, ponieważ wypowiedzenia składowe mają różne podmio
ty. Zatem wypowiedzenia 'Wyszedłszy na spacer, zaczął padać deszcz-, 
'Pisząc list, zgasła lampa są strukturami błędnymi.

d) Równoważnik zdania bezokolicznikowy, który wystę
puje jako wypowiedzenie składowe w wypowiedzeniu złożonym lub 
jako samodzielne wypowiedzenie, np. żądające:

/27/ Długo czekał, żeby się z nią zobaczyć.
/28/ Zamiast się uczyć, włóczy się po mieście.
/29/ Szybko wsiadać, drzwi zamykać!
/30/ Patrzeć przed siebie!

Imiesłowowe i bezokolicznikowe równoważniki zdań można za
mienić na zdania, por.: /25/ Kiedy napisał list, wyszedł z pokoju-, /29/ 
Szybko wsiadajcie, zamykajcie drzwi!

2. FUNKCJE KOMUNIKATYWNE WYPOWIEDZEŃ

§ 8. Pojęcie funkcji komunikatywnej. Przedmiotem opisu będą 
funkcje języka, rozumianego jako narzędzie społecznego porozumie
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wania się. Naczelną funkcją tak rozumianego języka jest funkcja komu
nikatywna. Funkcję komunikatywną wypowiedzi możemy najprościej 
zdefiniować jako cel /zamiar/, z jakim wypowiedź została skierowana 
przez nadawcę do odbiorcy. Innymi słowy, każda wypowiedź powstaje 
w określonym celu, czyli posiada funkcję komunikatywną.

§ 9. Cel wypowiedzi. Możemy wyróżnić dwa typy celów wypo
wiedzi: 1. cele informacyjne oraz 2. cele pozainformacyjne. Cel infor
macyjny polega na przekazie określonych treści w postaci konstatacji 
/stwierdzeń/, np. W sklepie zabrakło chleba lub w postaci hipotez 
/przypuszczeń/, np. W sklepie chyba (prawdopodobnie) zabrakło chle
ba. Niekiedy mamy do czynienia z celem informacyjno-postulatyw- 
nym, np. Powinien napisać do niej list.

Cele pozainformacyjne to najczęściej nakłanianie odbiorcy do pew
nych działań, np. Napisz do niej list!-, Zabrania się deptania trawników-. 
Niech pan podpisze to podanie! itp.

W tego typu wypowiedzeniach dominuje funkcja impresywna, 
polegająca na oddziaływaniu na zachowanie odbiorcy. Nacisk na od
biorcę może mieć również na celu wywołanie słownego działania 
odbiorcy. Chodzi w tym wypadku o pytania, czyli wypowiedzi, któ
rych celem jest poszukiwanie informacji i nakłonienie odbiorcy do jej 
udzielenia: Kto przyszedł?-, Czy Piotr już przeczytał artykuł?

Niektóre wypowiedzi nie służą ani informowaniu odbiorcy, ani też 
nakłanianiu go do działań. Ich funkcja ma charakter czysto emocjo
nalny, por.: Och, jak tu pięknie!-, Co za wstrętna pogoda!-, A niech to kule 
biją!-, O jak to boli!-, Zęby tylko nie padało!

§ 10. Pragmatyczna wartość wypowiedzi. Wymieniliśmy wyżej 
tylko najważniejsze funkcje komunikatywne. We współczesnych opi
sach komunikacji językowej, zwłaszcza w teorii aktów mowy, wyróżnia 
się szereg dodatkowych celów komunikacyjnych oraz typów wypowie
dzi. Podstawą klasyfikacji jest tu bardzo często wartość pragmatyczna 
wypowiedzi, a nie jej forma językowa. I tak np. wypowiedzenie: W tej 
sali jest zimno może mieć w danej sytuacji komunikacyjnej wartość 
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pragmatyczną żądania, chociaż językowo ma postać konstatacji, czy
li stwierdzenia jakiegoś faktu lub informacji o pewnym stanie rzeczy. 
Wypowiedziane jednak w określonych okolicznościach, np. przez na
uczyciela wchodzącego do klasy, w której są otwarte okna, może ozna
czać żądanie zamknięcia okien.

Wypowiedzi, które językowo sygnalizują cele komunikacyjne, od
biegające od rzeczywistej w danym akcie mowy wartości pragmatycz
nej, nazywamy pośrednimi aktami mowy. To zagadnienie oraz inne 
problemy, związane z teorią aktów mowy, zostaną pominięte w niniej
szym opracowaniu. Zainteresowanych odsyłamy do artykułu R. Grze- 
gorczykowej, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów 
mowy, [w:] Język a kultura, t. 4 Funkcje języka i wypowiedzi, Wrocław 
1991, s. 11-28.

§ 11. Podsumowanie. Podstawą klasyfikacji wypowiedzeń z punk
tu widzenia celu komunikatywnego będzie zespół środków języko
wych jako wskaźników podstawowych czterech funkcji komunika
tywnych. Za główne funkcje komunikatywne uznajemy: informowanie 
(oznajmianie), poszukiwanie informacji (pytanie), nakłanianie do 
działania (żądanie), wyrażanie życzeń i emocji (wykrzyknienie). Do 
wyrażania tych czterech podstawowych funkcji komunikatywnych: 
oznajmiania, pytania, żądania i wykrzyknienia, język posiada bardziej 
lub mniej ustalony repertuar środków formalnych: leksykalnych (par
tykuły, modulanty, np. NIECH, CHYBA, NO, -ŻE), gramatycznych 
(np. formy trybu), prozodycznych (np. akcent, intonacja).

§ 12. Wypowiedzenia oznajmujące. W)rpowiadane są w celu prze
kazywania informacji, stwierdzania określonego stanu rzeczy. Ze
spół wskaźników formalnych (językowych) tworzą w wypowiedzeniu 
oznajmującym przede wszystkim tryb oznajmujący czasu teraźniej
szego, przeszłego i przyszłego oraz tryb przypuszczający w połączeniu 
z opadającą intonacją. Intonacja wypowiedzenia oznajmującego opada 
z mniejszą różnicą wysokości (tzw. interwałem) niż w przypadku wy
powiedzeń żądających.
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/1/ Przykro pomyśleć, że nie zrobiliśmy jednak wszystkiego, co 
do nas należało.

121 Mróz. Słońce. Ślicznie. Armaty nie ustają dzień i noc.
/3/ Nie zmrużyłby oka w taką noc.
/4/ Uczyć się języków trzeba długo i systematycznie.

Wypowiedzenie /1/ jest złożone z trzech wypowiedzeń składowych, 
z których pierwsze jest równoważnikiem zdania, a dwa następne są 
zdaniami. Przykład /2/ zawiera trzy równoważniki oznajmujące i jed
no zdanie. Przykłady /3/ i /4/ reprezentują zdania oznajmujące, z któ
rych pierwsze zawiera orzeczenie w formie trybu przypuszczającego. 
W drugim zdaniu orzeczenie tworzy czasownik niefleksyjny TRZEBA 
wraz z bezokolicznikiem uczyć się.

§ 13. Wypowiedzenia pytajne. Ich funkcją komunikatywną jest 
spowodowanie reakcji odbiorcy, polegającej na udzieleniu nadaw
cy informacji (odpowiedzi), która stanowi uzupełnienie jego wiedzy 
o świecie. W pytaniu nadawca domaga się bądź uzupełnienia informa
cji nieznanym szczegółem, bądź rozstrzygnięcia wątpliwości. Wśród 
wypowiedzeń pytajnych rozróżniamy pytania o uzupełnienie oraz py
tania o rozstrzygnięcie.

A. PYTANIA O UZUPEŁNIENIE. Są stosowane przez nadaw
cę wówczas, gdy chodzi mu o uzyskanie od odbiorcy informacji, do
tyczących określenia i identyfikacji jakiegoś nieznanego obiektu lub 
okoliczności zdarzeń, o których się mówi. Chodzi o pewne szczegóły, 
nieznane nadawcy w danej sytuacji, a które zamierza uzyskać, stawia
jąc pytanie, rozpoczynające się od odpowiedniego zaimka, np.: Kto? 
(Kto chce pójść do kina?), Co? (Co on powiedział?), Który? (Który dzień 
miesiąca mamy jutro?), Gdzie? (Gdzie mieszka ten student?), Dlacze
go? (Dlaczego nic nie mówisz?), Skąd? (Skądpochodzisz?), Ile? (Ile masz 
lat?), Jak? (Jak ona ma na imię?) itp.
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B. PYTANIA O ROZSTRZYGNIĘCIE. Za pomocą pytań o roz
strzygnięcie nadawca usiłuje dowiedzieć się, czy odbiorca uważa, że 
zawartość treściowa wypowiedzenia ma charakter negatywny czy po
zytywny. Zwracając się do odbiorcy z pytaniem: Czy sklep jest otwarty?, 
nadawca, zakładając, że odbiorca wie, oczekuje od niego odpowiedzi, 
np. Tak lub Nie. Oczywiście istnieje możliwość innych odpowiedzi, 
np. Chyba tak-, Najprawdopodobniej-, Przypuszczam, że tak; Nie wiem 
itp. Pytania o rozstrzygnięcie są wprowadzane przez partykułę pytaj - 
ną CZY, której obecność w wypowiedzeniu pytajnym nie jest jednak 
konieczna. Można ją pominąć, co jest charakterystyczne dla języka 
mówionego, gdzie funkcję pytajną sygnalizuje wyraźnie wznosząca się 
intonacja pytająca, por. np.: (Czy) masz teraz czas?; (Czy) oddał już 
książki do biblioteki?; (Czy) zdążymy na pociąg?

§ 14. Wypowiedzenia żądające. Za ich pośrednictwem nadawca 
domaga się zmiany stanu rzeczy, który uważa za niekorzystny. Celem 
wypowiedzeń żądających jest spowodowanie określonego działania 
odbiorcy w celu usunięcia niekorzystnego stanu rzeczy.

Wypowiedzenie żądające może mieć różne odcienie znaczeniowe: 
od prośby, przez zachętę, radę, namowę do surowych rozkazów i ko
mend. Moc żądania, jego siłę sprawczą, uwydatnia opadająca intonacja 
oraz specyficzne akcentowanie.

Wykładnikami językowymi wypowiedzeń żądających są najczę
ściej: 1. tryb rozkazujący (Napisz to zdanie na tablicy; Nie kupujcie 
w tym sklepie!), 2. tzw. analityczny tryb rozkazujący, używany w kon
takcie językowym osób „niebędących na ty”, składający się z partyku
ły NIECH, formy czasownika w trzeciej osobie czasu teraźniejszego 
trybu oznajmującego, poprzedzonej obowiązkowo wyrazem pan, pani, 
państwo, ciocia, mama itp., nazywającym adresata wypowiedzi z punk
tu widzenia nadawcy (Niech pani otworzy drzwi!; Niech państwo usią
dą w pierwszym rzędzie!; Niech mama kupi kawałek sera!; Niech ciocia 
o mnie pamięta!) oraz 3. czasowniki w pierwszej osobie, czasu teraź
niejszego, trybu oznajmującego typu: żądam, rozkazuję, zakazuję, na
mawiam, proszę, błagam itd., po których używa się bądź zdania pod
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rzędnego, bądź bezokolicznika, bądź rzeczownika odczasownikowego 
(Żądam, żebyś opuścił klasę!-, Domagam się podpisania tego dokumen
tu!-, Zakazuję ci wychodzić z klasy!).

Istnieją również żądania wyrażane pośrednio, tzn. za pomocą wy
powiedzeń o strukturze pytań lub oznajmień, które w określonym kon
tekście mają wyraźne znaczenie żądające. Mówimy o nich, że zostały 
użyte w funkcji sprawczej, a nie w funkcji informacyjnej lub pytajnej. 
I tak np. wypowiedzenie Umyjesz ręce! nabiera znaczenia żądania, gdy 
zostanie użyte z intonacją charakterystyczną dla zdań rozkazujących 
lub też, gdy zostanie uzupełnione wyrazami natychmiast, w tej chwili. 
Wypowiedzenia Jest mi zimno! Jestem głodny!; Nie ma kredy! są często 
żądaniami o znaczeniu „Mówię, że chcę, żebyś zamknął okno, żebyś 
zrobiła kolację, żebyście przynieśli kredę”.

Również wypowiedzenia z tzw. czasownikami modalnymi musieć, 
trzeba, itp. są często żądaniami, a nie tylko stwierdzeniami konieczno
ści. Musisz tam pójść!; Trzeba to podpisać! znaczą w pewnych użyciach 
„Mówię, że chcę, żebyś tam poszedł, żebyś to podpisał”.

§ 15. Wypowiedzenia życzące oraz wykrzyknienia. Stanowią one 
dosyć luźną grupę, o niejednolitych wykładnikach gramatycznych, któ
ra charakteryzuje się nacechowaniem emocjonalnym i specyficzną in
tonacją (Zęby już była niedziela!; Niech wreszcie przestanie padać!; Co 
za wspaniała pogoda!; O, jaki piękny widok!).

3. WYPOWIEDZENIE A TEKST

§ 16. Pojęcie spójności tekstu. Przez tekst rozumiemy ciągi wyra
zowe o różnej rozpiętości, rozmaitym stopniu złożoności i różnie prze
kazywane, tzn. pisane lub mówione, stanowiące pewną całość treścio
wą i komunikacyjną. Tekstem może być np. utwór literacki lub jego 
część, np. rozdział, akapit. Tekstem jest też dialog mówiony, składają
cy się z replik rozmówców, które też właściwie mogą być traktowane 
jako oddzielne teksty, chociaż zachodzą między nimi istotne związki 
zależności. Problematyką tekstu, jego budowy, wzajemnych powiązań 
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między jego częściami składowymi, a również jego uwarunkowaniami 
pozatekstowymi zajmuje się dział językoznawstwa określany mianem 
lingwistyki tekstu. Wchodzi ona w skład szerszej nauki o charakterze 
interdyscyplinarnym, zwanej teorią tekstu. W niniejszym opracowa
niu omówimy tylko pewne aspekty lingwistyki tekstu, a mianowicie te, 
które związane są bezpośrednio z analizą składniową wypowiedzeń, 
będących przecież jednostkami tekstu.

Wypowiedzenia w tekście nie zawsze są samodzielne treściowo, 
a często również zdarza się, że brakuje im samodzielności formalnej 
(gramatycznej). Między wypowiedzeniami w tekście istnieją różne 
typy nawiązań za pomocą odpowiedniego szyku lub za pomocą okre
ślonych wyrazów nawiązujących. Im tekst jest lepiej zorganizowany, 
tym posiada bogatsze powiązania wewnętrzne. Elementy składniowe, 
pojawiające się często wewnątrz wypowiedzeń, mające jednak funk
cje scalania tekstu w ramach akapitu, czyli funkcje ponadwypowiedze- 
niowe, są istotnymi wykładnikami tzw. spójności tekstu. Są to wyrazy 
typu ZATEM, NASTĘPNIE, PONADTO, Z DRUGIEJ STRONY, PO 
PIERWSZE, PRZEDE WSZYSTKIM itp. (Następnie wszyscy przeszli 
do salonu; Przede wszystkim spodobało mu się jej pismo; Z drugiej stro
ny obawiała się, że może ją zdenerwować reakcja oskarżonej).

§ 17. Strategia nadawczo-odbiorcza tekstu. Wewnątrz wypowie
dzeń pojawiają się również wyrazy i wyrażenia, które należą do innego 
poziomu niż tekst główny. Jeżeli uznamy, że tekst główny to ten tekst, 
który mówi o jakimś świecie rzeczywistym lub fikcyjnym, wówczas ów 
„inny poziom” dotyczyć będzie sfery „dialogu” między nadawcą tekstu 
a jego rzeczywistym lub przewidywanym odbiorcą, „dialogu” polega
jącego na interpretowaniu, komentowaniu, formowaniu tekstu w taki 
sposób, żeby nadać mu kształt, który gwarantowałby spełnienie zamie
rzonego przez nadawcę celu komunikacyjnego. Ten drugi poziom tek
stu nazwiemy strategią nadawczo-odbiorczą.

§ 18. Pojęcie operatora tekstowego. Wyrazy i wyrażenia (w tym 
również omówione wyżej wyrazy nawiązujące), które sygnalizują po
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ziom strategii nadawczo - odbiorczej, nazwiemy operatorami teksto
wymi. A zatem w wypowiedzeniu wyróżnimy wyrazy i wyrażenia, któ
re służą do mówienia o jakimś świecie rzeczywistym lub fikcyjnym 
oraz wyrazy i wyrażenia, należące do poziomu strategii nadawczo - 
odbiorczej czyli, mówiąc krócej, strategii tekstowej.

§ 19. Podsumowanie. W wypowiedzeniu, wchodzącym w skład 
szerszego tekstu, wyraźnie da się wyodrębnić dwie warstwy lub dwa 
poziomy wyrazów. Wyrazy, należące do warstwy przedmiotowej tek
stu, wyrażają stosunki panujące w świecie, przedstawionym w tekście. 
Mówią o przedmiotach tego świata i o relacjach między nimi. Te wyra
zy będziemy nazywali składnikami. Ich opisem składniowym zajmie- 
my się w następnym rozdziale.

Wyrazy należące do warstwy strategii nadawczo-odbiorczej informu
ją o stosunku nadawcy do tekstu, do przedstawionego świata, do odbior
cy. Często tworzą one komentarz odautorski lub powodują swoiste cie
niowanie, uwypuklanie, przewartościowanie zawartych w tekście treści. 
Wyrazy i wyrażenia tego poziomu nazwiemy operatorami tekstowymi.

§ 20. Rodzaje operatorów tekstowych. W polskiej tradycji skła
dniowej używa się na określenie omawianego zjawiska terminów „do
datkowe wyznaczniki” [Klemensiewicz 1969, 26 i n.] lub „modulanty” 
[Jodłowski 1976, 21 i n.; 108 i n.J. W gramatykach szkolnych nato
miast pisze się o „wyrazach poza związkami zdania” [Podracki 1989, 
191-204], tzn. o wyrazach, które nie są częściami zdania (podmiotem, 
dopełnieniem itp.).

Operatory tekstowe podzielimy na 1. wyrazowe i 2. niewyrazowe. 
Operatory wyrazowe są realizowane w tekstach za pomocą klasy wyra
zów (części mowy), określanej mianem modulantów [Strutyński 1993, 
32-33] oraz spójników. Wyróżniamy wśród nich a) operatory modyfi
kacji treściowej oraz b) operatory nawiązania międzywypowiedzenio- 
wego. Operatory tekstowe niewyrazowe to intonacja, akcent zdanio
wy (w przypadku tekstów mówionych) oraz szyk, czyli układ wyrazów 
w wypowiedzeniu, uzależniony od powiązania wypowiedzenia z tek



Wprowadzenie 21

stem poprzedzającym, niekiedy również następującym, czyli szyk wy
nikający z uwarunkowań kontekstowych. W lingwistyce tekstu taki 
szyk określa się mianem funkcjonalnej perspektywy lub aktualnego 
rozczłonkowania wypowiedzenia [Jodłowski 1976,153-179]. Omówi
my teraz kolejno najpierw niewyrazowe, a potem wyrazowe operatory 
tekstowe.

§ 21. Szyk jako operator tekstowy. Powiązanie wypowiedzenia z kon
tekstem odbija się w jego szyku. Szyk wyrazów w wypowiedzeniu może 
być sztywny, jak np. w języku niemieckim czy francuskim, lub w miarę 
swobodny. Szyk w polskim wypowiedzeniu określa się jako swobodny tyl
ko w pewnych granicach. W wielu przypadkach jest on dosyć sztywny.

Zwróćmy uwagę na to, że dane zdanie może mieć różne warian
ty tekstowe, które różnią się szykiem występujących w nim wyrazów. 
Szyku nie możemy zmieniać dowolnie, gdyż spowodowałoby to utra
tę komunikatywności zdania. Zdanie: Wczoraj Piotr kupił w sklepie na 
Floriańskiej bardzo ładny krawat ma następujące warianty tekstowe:

/1/ Wczoraj Piotr kupił w sklepie na Floriańskiej bardzo ładny 
krawat.

/2/ Piotr kupił wczoraj w sklepie na Floriańskiej bardzo ładny 
krawat.

/3/ Bardzo ładny krawat kupił Piotr wczoraj w sklepie na Flo
riańskiej.

/4/ Wczoraj w sklepie na Floriańskiej Piotr kupił bardzo ładny 
krawat.

/5/ W sklepie na Floriańskiej Piotr kupił wczoraj bardzo ładny 
krawat.

/6/ Bardzo ładny krawat kupił wczoraj w sklepie na Floriań
skiej Piotr.

Łatwo zauważyć, że powyższe warianty mogłyby być po prostu 
odpowiedziami na różne pytania. Szyk wyrazów pełni funkcję opera
tora tekstowego, ponieważ modyfikuje i cieniuje treść przedmiotową 
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wypowiedzenia, stając się w ten sposób ważnym wykładnikiem strate
gii nadawczo-odbiorczej. Odpowiedni wariant tekstowy o odmiennym 
szyku, lecz identycznym składzie wyrazowym, jak pozostałe warian
ty, jest efektem włączenia wypowiedzenia w kontekst tekstu, czyli zak
tualizowania go w odpowiedniej funkcji komunikacyjnej. W tekście 
mówionym, włączanie w kontekst i sytuację aktu mowy odbywa się 
zarówno za pomocą szyku, jak i akcentu zdaniowego. Akcent zdanio
wy uważamy zatem również za jeden z operatorów tekstowych, czyli 
wykładników strategii nadawczo-odbiorczej. Podobną funkcje pełni 
również intonacja.

§ 22. Operatory nawiązania międzywypowiedzeniowego. Te ope
ratory dotyczą stosunków komunikatywnych i treściowych między 
wypowiedzeniami w kontekście. Najczęściej chodzi o stosunki z wy
powiedzeniem bezpośrednio poprzedzającym.

/1/ O trzeciej zjedliśmy obiad. Następnie zadzwoniłem do 
Pawła.

III Spojrzał na nią ukradkiem. Zaśmiał się przy tym głośno.
/3/ Nie chciałem mu zrobić przykrości. Jednak wspomnieć o tym

musiałem.
/4/ Było ponuro i deszczowo. W dodatku zerwał się silny wiatr.
/5/ Mamy wiele do zrobienia. Przede wszystkim trzeba po

sprzątać.

Niektóre wyrazy mogą być w pewnych kontekstach operatorami 
nawiązania, w innych natomiast okolicznikami.

/6/ Teraz nie mam czasu. Potem ci o tym opowiem.
HI Zebrali się w sali prawie wszyscy. Potem skierowali się sze

rokim korytarzem do wyjścia.
/8/ Teraz mam gości. Porozmawiajcie sobie tymczasem.
/9/ Wszyscy zaczęli się kłócić i głośno krzyczeć. Tymczasem 

obok w sali osiągnięto porozumienie.
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W przykładach /6/, /8/ wyrazy POTEM i TYMCZASEM uznamy za 
przysłówkiwfunkcjiokolicznikówczasuTesamewyrazywwypowiedze- 
niach /7/ i /9/ pełnią funkcje operatorów nawiązania międzywypowie- 
dzeniowego. Z punktu widzenia przynależności do części mowy zali
czymy je do modulantów. To, że ten sam leksem raz może być jedną 
częścią mowy, innym razem drugą w zależności od pełnionej funkcji 
składniowej, nie jest czymś wyjątkowym. Podobnie w przypadku lekse- 
mów WOKÓŁ, OBOK, BLISKO itp., które raz są przyimkami, innym 
razem natomiast przysłówkami w funkcji okoliczników miejsca, por.: 
Mieszka blisko (przysłówek), Blisko domu stoi drzewo (przyimek), Stań 
obok (przysłówek), Obok okna stoi stół (przyimek), Dzieci biegały woko
ło (przysłówek), Wokół roztaczał się piękny widok (przysłówek), Wokół 
stadionu ustawiono ławy i krzesła (przyimek).

§ 23. Operatory modyfikacji treściowej. Wyróżnimy następujące 
typy operatorów modyfikacji treściowej:

A. OPERATORY MODALNE - operatory modyfikacji treściowej, 
służące do wyrażania postawy nadawcy wobec komunikowanych tre
ści, tzn. jego pewności lub przypuszczenia, że zaistnieje stan rzeczy, 
o którym się mówi. Należą tu wyrazy: NA PEWNO, Z PEWNOŚCIĄ, 
OCZYWIŚCIE, ISTOTNIE, RZECZYWIŚCIE, NAPRAWDĘ, PRZE
CIEŻ, PRAWDOPODOBNIE, MOŻE, CHYBA, RACZEJ, PODOB
NO, RZEKOMO, JAKOBY, NIEWĄTPLIWIE, KONIECZNIE.

/1/ Możecie mi nie wierzyć, ale to się stało naprawdę.
121 Jutro na pewno będzie ładny dzień.
/3/ Ona raczej do nas nie przyjdzie.
/4/ Może zdążymy ich zawiadomić.
/5/ Ten pomysł jest niewątpliwie udany.

Wyżej wymienione operatory odnoszą się do treści całego wy
powiedzenia i są jednymi z sygnałów jego wartości modalnej, czyli 
oceny, jaką nadawca przypisuje zdarzeniu, będącemu treścią wypo
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wiedzenia. Mówiący może traktować to zdarzenie jako możliwe, ko
nieczne, prawdziwe, wątpliwe itp. Oprócz wyżej wymienionych ope
ratorów do wyrażania wartości modalnej wypowiedzeń służą również 
tzw. czasowniki modalne np. MÓC, MUSIEĆ, TRZEBA itd. oraz ka
tegoria trybu.

B. OPERATORY PRESUPOZYCJI - operatory modyfikacji treścio
wej, służące do sygnalizowania dodatkowych, niewyrażonych języko
wo odcieni znaczeniowych. Są to wyrazy: TYLKO, TAKŻE, JESZCZE, 
JUZ, WŁAŚNIE, ZWŁASZCZA, PRZEDE WSZYSTKIM, SZCZE
GÓLNIE, PRZYNAJMNIEJ, NAWET, ZRESZTĄ itp. O tych wyrazach 
mówi się niekiedy, że presuponują dodatkowe treści.

/1/ Już jutro mam egzamin.
121 Jan wpadł do nas tylko na chwilę / Tylko Jan wpadł do nas 

na chwilę / Jan tylko wpadł do nas na chwilę.
/3/ Nawet Ewa dostała piątkę.
/4/ Jeszcze studenci się nie wypowiedzieli.

Presuponowanie dodatkowych treści polega na wyróżnianiu jakie
goś elementu zbioru lub jakichś elementów zbioru, o których mówi się 
w wypowiedzeniu i to w trojaki sposób:

1. Przez wyłączenie ze zbioru (TYLKO, JEDYNIE), por.: Tylko Ewa 
przyjechała. Ze zbioru osób, które miały przyjechać, przyjechała tylko 
Ewa. Myślał jedynie o sobie. Ze zbioru osób, rzeczy, zdarzeń, o których 
mógł myśleć, myślał tylko o sobie.

2. Przez włączenie do zbioru (TAKŻE, NAWET, ZWŁASZCZA, 
SZCZEGÓLNIE, JESZCZE), por.: Nawet psa nie wypędza się w taką 
pogodę-, Czekamy jeszcze na Hanię-, Brakowało nam zwłaszcza polskiej 
wiosny. Włączaniu do zbioru towarzyszy często również wyróżnianie 
elementu zbioru. Operator TAKŻE (TEŻ) (np.: On także nie ma pie
niędzy) włącza do zbioru dany element bez jakiegoś specjalnego wy
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różniania. Natomiast operatory NAWET, ZWŁASZCZA, SZCZEGÓL
NIE włączają do zbioru element, wyróżniając go jednocześnie.

3. Przez wskazanie w zbiorze (WŁAŚNIE, SAM, WRĘCZ), por.: 
Właśnie o tobie rozmawiali; Sam nauczyciel poparł ich prośbę; Ma trud
ny charakter, jest wręcz klasycznym przykładem despoty.

Oczywiście, podkreślić należy, że opis funkcji operatorów, sygna
lizujących dodatkowe, niewyrażone językowo odcienie znaczeniowe, 
nie został wyczerpany w powyższym komentarzu. Opis znaczeniowy 
treści, wnoszonych przez te operatory jest złożony i stanowi przedmiot 
rozważań semantyki logicznej i pragmatyki [Antas 1991,114 i n.J. Wy
razy, będące tego typu operatorami, zaliczamy do części mowy, okre
ślanych mianem modulantów sytuujących [Strutyński 1993, 32].

§ 24. Podsumowanie. Streśćmy teraz dotychczasowe rozważania 
na temat operatorów tekstowych. Wyrazy, będące operatorami teksto
wymi, nie są składnikami wypowiedzeń, czyli nie wchodzą w związki 
składniowe. W każdym wypowiedzeniu musimy zatem wydzielić wy
razy, będące składnikami (por. następny rozdział) i wyrazy, niebędące 
składnikami. Te drugie, tzw. operatory tekstowe, powinniśmy z kolei 
zaszeregować do dwóch podstawowych grup:

1. grupy operatorów nawiązania międzywypowiedzeniowego oraz
2. grupy operatorów modyfikacji treściowej.

Obydwie te operacje tekstowe, nawiązanie i modyfikacja treściowa, 
należą do warstwy strategii nadawczo-odbiorczej tekstu. Oprócz opera
torów wyrazowych (nawiązania i modyfikacji treściowej) wyróżniamy 
jeszcze operatory tekstowe niewyrazowe. Są nimi szyk wyrazów w wy
powiedzeniu uzależniony od kontekstu, akcent zdaniowy i intonacja.

Wyrazowe operatory tekstowe, należące do grupy operatorów 
modyfikacji treściowej, dzielimy znowu na dwie grupy: a) operatory 
modalne (NA PEWNO, ISTOTNIE, MOŻE, PRAWDOPODOBNIE 
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itp.) oraz b) operatory presupozycji (TYLKO, NAWET, TAKŻE, JESZ
CZE, ZWŁASZCZA itp.).

Z punktu widzenia przynależności do części mowy wyrazy, będą
ce operatorami tekstowymi, zaliczymy do modulantów sytuujących 
(operatory presupozycji), do modulantów modalnych i waloryzują
cych (operatory modalne) oraz do modulantów nawiązania i spójni
ków (operatory nawiązania).

Powyższa klasyfikacja nie wyczerpała jednak zbioru wyrazów, któ
re nie są składnikami. O przyimkach i spójnikach będzie mowa w na
stępnym rozdziale. Natomiast tu należy jeszcze wspomnieć o wyrazach 
i wyrażeniach, które sygnalizują nacechowanie emocjonalne tekstu 
i wchodzących w jego skład wypowiedzeń.

§ 25. Operatory ekspresywno-impresywne. Wyrażanie w tek
ście emocji i apeli, czyli sygnalizowanie ekspresywnej i impresywnej 
funkcji wypowiedzi (tekstu), związane jest również z warstwą strate
gii nadawczo-odbiorczej. Wyrazy i wyrażenia, które temu służą (wy
krzykniki, nakaźniki, modulanty afektujące), nazwiemy również ope
ratorami. Będą to operatory ekspresywne, np.: Ojej, zabrudziłaś sobie 
bluzkę; Psia kość, pada deszcz, lub operatory impresywne, np.: Hejże, 
ruszcie się; Stop, zaczekajmy trochę. [Strutyński 1993, 33].

§ 26. Przytoczenie. Czytając jakiś tekst, orientujemy się, że różne 
jego odcinki są „mówione” przez kogoś innego. Najczęściej, dzięki od
powiednim wskaźnikom, możemy rozpoznać „zmiany głosu” w tek
ście. Istnieją dwie podstawowe tendencje: w jednym wypadku zasadni
czy ciąg tekstu prowadzi jeden podmiot mówiący, który „oddaje głos” 
jakimś postaciom, wprowadzonym do tekstu. W drugim wypadku dwie 
lub więcej postaci mówi na zmianę. Taka forma tekstowa nosi miano 
dialogu. Najczęściej mamy do czynienia z dialogiem komentowanym.

Tekst, w którym od początku do końca panuje jedność nadawcy 
i perspektywy mówienia, można nazwać tekstem prostym [Górny 
1966, 288 i n.]. Natomiast tekstem złożonym będzie taki tekst, w skład 
którego wchodzą jakieś wypowiedzi przytoczone (wypowiedzi posta
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ci). Tekst złożony składa się zatem z wypowiedzi przytoczonych i tek
stu prowadzącego, który stanowi oś narracji lub wprowadza i objaśnia 
wypowiedzi przytoczone.

Przytoczenie to mechanizm wcielania wypowiedzi przytoczonej 
w skład tekstu złożonego. Tradycyjnie wypowiedź przytoczona nosi 
miano mowy niezależnej. Część tekstu, która składniowo wiąże się 
z wypowiedzią przytoczoną, nazywamy wprowadzeniem.

Oprócz wypowiedzi przytoczonej (mowy niezależnej) w tekście 
pojawia się tzw. mowa zależna, która jest tylko relacją o pierwotnej 
wypowiedzi. Składniowo funkcjonuje ona jako wypowiedzenie pod
rzędne: Zapytała nieśmiało, czy może usiąść.

W tekstach istnieje jeszcze trzecia forma, mianowicie mowa po
zornie zależna. Konstrukcja ta polega na tym, że nadawca zaczyna 
mówić w mowie zależnej, czyli zdawać relację z jakiejś pierwotnej wy
powiedzi, w pewnym momencie jednak, bez formalnego wprowadze
nia mowy niezależnej za pomocą odpowiedniego wyrazu typu powie
dział, rzekł, zawołał, oddaje głos postaci.

Mowa zależna (oratio obliqua, mowa nie wprost) to przytacza
nie cudzych lub własnych słów w formie zdań podrzędnych dopełnie
niowych, zależnych od czasownika, oznaczającego mówienie:

Powiedział, że jutro nie przyjdzie. Kazał, żeby mu zostawić książki 
na biurku.

Mowa niezależna (oratio recta, mowa wprost, przytoczenie) to 
dosłowne cytowanie czyichś słów: Rozkazał: natychmiast opuścić bu
dynek.

Zamieniając mowę niezależną na zależną, dokonujemy w tekście 
następujących zmian: 1. wprowadzenie spójnika, 2. zmiana osoby cza
sownika, np. Mówił: tu jestem -» Mówił, że tu jest. 3. zmieniają się też 
zaimki osobowe i dzierżawcze:

Powiedziała: my nie chcemy waszych pieniędzy -> Powiedziała, że 
oni nie chcą ich pieniędzy.

§ 27. Dialog. Jest główną formą kształtowania wypowiedzi mówio
nych. Dialog składa się z replik, tzn. kolejnych wypowiedzi poszczę- 
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gólnych uczestników kontaktu językowego. Budowa tekstu dialogo
wego zależy od czynników pozajęzykowych, a zwłaszcza od sytuacji, 
w której ma miejsce kontakt językowy.

Dla dialogu charakterystyczna jest wymienność ról nadawcy i od
biorcy, co oznacza, że ta sama osoba może występować raz jako mó
wiący, drugi raz jako adresat wypowiedzi partnera. Istnieje wiele wa
riantów realizacyjnych dialogu w zależności od typu wypowiedzi, jej 
funkcji komunikatywnej, wzajemnego stosunku partnerów i pełnio
nych przez nich ról społecznych. Specyfika tekstu dialogowego polega 
na tym, że jest on współtworzony przez przynajmniej dwie różne oso
by. W żywej mowie uczestnicy dialogu oddziałują na siebie nie tylko 
werbalnie, tzn. za pomocą słów, ale również reagują mimiką, gesta
mi, postawą ciała, czyli oddziałują na siebie także niewerbalnie. W po
tocznej mowie niektóre repliki mogą być wyrażane właśnie za pomocą 
środków niewerbalnych.

W odróżnieniu od monologu, czyli spójnej wypowiedzi jednej oso
by, dialog jest całością znaczeniową i formalną dopiero jako połącze
nie replik rozmówców. Najczęściej minimalną jednostkę dialogu two
rzy replika-akcja (bodziec) i replika-reakcja. Zazwyczaj owa jednostka 
ma następujący kształt: pytanie i komplementarna wobec niego odpo
wiedź (Boniecka 2000, 35 i n.).



ROZDZIAŁ II 
WYPOWIEDZENIE POJEDYNCZE

Na podstawie swoich właściwości semantycznych, morfologicz
nych oraz składniowych wyrazy, występujące w języku, grupują się 
w kategorie, które nazywamy częściami mowy. Z punktu widzenia opi
su składniowego najistotniejsze są funkcje, jakie poszczególne części 
mowy mogą pełnić w wypowiedzeniu. Te funkcje nazywamy syntak- 
tycznymi (składniowymi) i przypisujemy je pozycjom, jakie wyrazy 
w wypowiedzeniu zajmują wobec innych wyrazów. Pozycje, jakie wy
razy w wypowiedzeniu zajmują wobec siebie, wynikające ze stosunków 
semantycznych i syntaktycznych, nazywamy w polskiej tradycji skład
niowej częściami zdania.

Można powiedzieć, że części zdania (podmiot, orzeczenie, przy- 
dawka, dopełnienie i okolicznik) to funkcje syntaktyczne, jakie wyra
zy w wypowiedzeniu pełnią wobec siebie. Funkcje syntaktyczne mogą 
pełnić tylko tzw. wyrazy autosemantyczne (wyrazy o samodzielnym 
znaczeniu: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, przysłówki, a rów
nież zaimki i liczebniki).

Funkcje syntaktyczne możemy podzielić na prymarne i sekundar- 
ne dla poszczególnych części mowy. Tak więc rzeczownik pełni pry- 
marnie funkcje syntaktyczne podmiotu i dopełnienia, a sekundar- 
nie przydawki, okolicznika, orzecznika. Czasownik pełni prymarnie 
funkcje orzeczenia, przymiotnik przydawki, przysłówek okolicz
nika.

Podstawowe części zdania to podmiot i orzeczenie. W języku pol
skim, inaczej niż np. w języku francuskim, niemieckim czy angielskim, 
podmiot nie musi być wyrażony odrębnym wyrazem. Bardzo częste 
jest on sygnalizowany przez końcówkę osobową czasownika, pełnią
cego funkcję orzeczenia: Kiedy wróciłeś?, Czyta książkę. Mówimy, ż< 
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podmiot jest konotowany przez końcówkę osobową czasownika. Po
wiemy też, że w zdaniu Czyta książkę mamy dwie części mowy (cza
sownik i rzeczownik), ale trzy części zdania, czyli trzy funkcje syn- 
taktyczne: podmiotu, konotowanego przez końcówkę czasownika, 
orzeczenia, dopełnienia.

Wypowiedzenia, zawierające zarówno funkcję syntaktyczną pod
miotu (wyrażoną odrębnym wyrazem lub konotowaną przez końców
kę osobową czasownika), jak również funkcję orzeczenia nazywamy 
dwuczłonowymi: Student pisze podanie-, Kto ma klucze?-, Oni nie wró
cą-, Musimy zaczekać, Co robicie?-, Otwórz drzwi! W polskich tekstach 
spotykamy również wypowiedzenia, które nie zawierają syntaktycznej 
funkcji podmiotu. Nie może on zostać wyrażony za pomocą odrębne
go wyrazu, ani też nie jest konotowany przez końcówkę osobową, po
nieważ czasownik ma formę bezosobową, por. przykłady /1/, /2/ albo, 
jeśli nawet ma formę trzeciej osoby, to jednak znaczeniowo nie można 
uznać jej za konotującą podmiot. Forma trzeciej osoby ma wówczas 
znaczenie bezosobowe, por. przykłady /3/, /4/, /5/.

/1/ Przyniesiono gazety.
/2/ Trzeba mu odpisać.
/3/ Dnieje.
/4/ Szumi w głowie.
/5/ Zasypało śniegiem wszystkie drogi.

Niekiedy funkcja podmiotu jest blokowana przez formę czasowni
ka, np. bezokolicznik lub imiesłów /6/, /7/

/6/ Nie przeszkadzać.
TH Słysząc to, odwrócił się.

Opis składniowy rozpoczniemy od określenia jednostki, którą na- 
zwiemy, zgodnie z polską tradycją składniową, składnikiem syntak- 
tycznym. Nie oznacza to jednak, że uznajemy składnik za jednostkę 
płaszczyzny składniowej. Jest nią bowiem zdanie.
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Składnik natomiast stanowi jedną z „cegiełek”, z których zdanie jest 
zbudowane. Składniki łączą się w zespoły, które nazywamy związkami 
i szeregami, a z nich dopiero powstają zdania.

1. SKŁADNIK SYNTAKTYCZNY

§ 1. Pojęcie składnika. Składnik syntaktyczny jest najmniejszą jed
nostką opisu składniowego. Składnikiem może być wyraz nieodmien
ny (przysłówek) lub jakaś forma wyrazu odmiennego lub też wyra
żenie przyimkowe, czyli połączenie wyrazu (rzeczownika, zaimka 
rzeczownego, ew. niektórych liczebników, np. milion, tysiąc) z przy- 
imkiem. Składnikiem jest również wyrażenie porównawcze, tzn. po
łączenie wyrazu: jak, jakby, jako, niby, niż, ni to, niczym z rzeczow
nikiem, przymiotnikiem, wyrażeniem przyimkowym, czasownikiem, 
przysłówkiem, zaimkiem, liczebnikiem: bielszy niż śnieg, wyglądał jak
by spał, więcej niż pięć, ni to pies ni wydra itp.

Jednym składnikiem są też zestawienia słowotwórcze i frazeolo
giczne: np.: biały kruk, Pan Tadeusz, Jan Trzeci Sobieski, Dziennik Pol
ski, Nowy Targ, Jan bez Ziemi, Boże Narodzenie, konik polny, panna 
młoda, maszyna do pisania, brać udział, wyjść za mąż, odnieść zwycię
stwo, starej daty, spod ciemnej gwiazdy, za pan brat, dzień w dzień, na 
pierwszy rzut oka, itp.

Oczywiście jednym składnikiem są również zestawienia liczebniko
we (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa, sto dwudziesty pierwszy) oraz 
złożone formy fleksyjne, np. czas przyszły niedokonany (będę czytała, 
będziemy pisać), strona bierna (został opisany, jest oglądany, będzie od
wołany), czasowniki zaimkowe (bać się, modlić się, śmiać się).

Przypomnijmy w tym miejscu, że składnikami są tylko te wyrazy, 
które należą do warstwy przedmiotowej tekstu. Wyrażają one (wraz 
z innymi składnikami, z którymi wchodzą w związki składniowe) 
przedmioty i stosunki, panujące w świecie przedstawionym w tekście. 
A zatem wyrazy, które zaliczyliśmy do operatorów tekstowych, skład
nikami nie są. Składnikami samodzielnymi nie są przyimki ani spój
niki. Niektóre spójniki są operatorami nawiązania, większość jednak 
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spójników służy do wyrażania stosunków między składnikami wy
powiedzenia oraz stosunków między wypowiedzeniami składowymi 
w obrębie wypowiedzenia złożonego.

Przyimki wyrażają również stosunki (przestrzenne, czasowe, przy
czynowe itp.) między składnikami wypowiedzenia. W odróżnieniu od 
spójników, które stoją poza składnikami, przyimki wchodzą w obręb 
składników jako część wyrażenia przyimkowego.

§ 2. Podsumowanie. Spośród jedenastu części mowy [Strutyński 
1993, 24 i n.] samodzielnymi składnikami syntaktycznymi mogą być: 
rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki, przysłówki. 
Przyimki tworzą składnik z innym wyrazem: do domu, w mieście, po 
jedenastej, koło domu, zza góry. Wykrzykniki i nakaźniki są operatora
mi ekspresywnymi i impresywnymi, modulanty natomiast są operato
rami modalnymi i presupozycji. Niektóre modulanty są też operatora
mi nawiązania. Spójniki zaliczymy z kolei do operatorów nawiązania 
międzywypowiedzeniowego oraz do wskaźników zespolenia w obrębie 
wypowiedzenia pojedynczego i złożonego.

§ 3. Podział wypowiedzenia na składniki. Oto przykład wypowie
dzenia pojedynczego, zawierającego obok składników, również opera
tory tekstowe i wskaźniki zespolenia:

Przede wszystkim jednak można pozwolić sobie na wyjazd do sana
torium z powodu choroby lub złego samopoczucia tylko w miesiącach 
wakacyjnych, szczególnie w sierpniu.

W powyższym wypowiedzeniu mamy następujące składniki: moż
na, pozwolić, sobie, na wyjazd, do sanatorium, z powodu choroby, złego, 
samopoczucia, w miesiącach, wakacyjnych, w sierpniu. Mamy zatem 11 
składników. Obok składników mamy w wypowiedzeniu operatory tek
stowe i wskaźniki zespolenia.

Do wskaźników zespolenia zaliczymy spójniki oraz tzw. zaimki 
względne, które funkcjonują w obrębie wypowiedzenia pojedyncze
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go lub złożonego. W analizowanym wypowiedzeniu mamy tylko je
den wskaźnik zespolenia. Jest nim spójnik LUB, który wyraża stosunek 
współrzędny między dwoma składnikami.

W wypowiedzeniu mamy dwa operatory nawiązania międzywypo- 
wiedzeniowego: PRZEDE WSZYSTKIM, JEDNAK oraz dwa operato
ry presupozycji: TYLKO, SZCZEGÓLNIE. Nie mamy natomiast ope
ratorów modalnych ani ekspresywno-impresywnych.

A oto inny przykład:

A potem on nagle hejże zaczął opowiadać jeszcze chyba bardziej 
brzydkie kawały i anegdoty o swoim pobycie w Ameryce.

Składniki: on, nagle, zaczął, opowiadać, bardziej, brzydkie, kawały, 
anegdoty, o pobycie, swoim, w Ameryce.

Wskaźniki zespolenia: I
Operatory nawiązania: A, POTEM
Operatory modalne: CHYBA
Operatory presupozycji: JESZCZE
Operatory ekspresywno-impresywne: HEJŻE
W dalszej części podręcznika stosujemy skróty: składnik /S/, wskaź

nik zespolenia /WZ/, operator nawiązania /ON/, operator modalny / 
OM/, operator presupozycji /OP/> operator ekspresywny /OE/, opera
tor impresywny /Ol/, operator ekspresywno - impresywny /OEI/.

2. STOSUNKI MIĘDZY SKŁADNIKAMI: SZEREGI I ZWIĄZKI 
SYNTAKTYCZNE

§ 4. Stosunki współrzędne i niewspółrzędne. Między składnika
mi wypowiedzenia występują wzajemne stosunki, polegające na tym, 
że dwa składniki są wobec siebie współrzędne (niepodporządkowa- 
ne sobie, nieokreślające się nawzajem) lub niewspółrzędne. Istota 
współrzędności tkwi w jednorodności jednostek składniowych oraz 
w braku uzależnienia formalnego między nimi. Składniki w stosun
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ku współrzędnym, np. ludzie i zwierzęta-, zdolny, ale leniwy, kawa czy 
herbata-, wieczorem albo nocą, nie określają się nawzajem i pełnią taką 
samą funkcję składniową, czyli są tego samego rodzaju częściami zda
nia, por. widzę las i pole - składnik las i składnik pole występują wo
bec siebie w stosunku współrzędnym, ponieważ są równorzędne, nie 
określają się nawzajem i obydwa pełnią funkcję dopełnienia. Podob
nie w zdaniu: Ten człowiek był młody, ale schorowany, składniki młody 
oraz schorowany są w stosunku współrzędnym, bo nie określają się wza
jemnie (są równorzędne) i pełnią obydwa funkcję składniową orzecz
nika. W stosunku współrzędnym mogą występować dwa składniki lub 
więcej składników: Kup w sklepie masło, dżem, chleb albo bułki.

Istota stosunku niewspółrzędnego tkwi w tym, że jednostki skła
dniowe, wchodzące w ten stosunek, są niejednorodne, ponieważ jedna 
z nich jest zawsze formalnie podporządkowana drugiej: dobra książka, 
dom sąsiada, czytać gazetę, interesować się sztuką, a jeśli nawet brak 
podporządkowania formalnego, jak np. w: chodzić po lesie, wstać rano, 
domek z cegły, to istnieje zależność nadrzędno-podrzędna. Składnik 
nadrzędny to ten, którym możemy zapytać o składnik podrzędny: jaka 
książka? czyj dom? czytać co? interesować się czym? chodzić gdzie? 
wstać kiedy?, jaki domek? Składniki nadrzędne to również te, które są 
określane, a więc: książka, dom, czytać, interesować się, chodzić, wstać, 
domek. Stosunek niewspółrzędny to taka relacja, która polega na za
leżności jednej jednostki składniowej od drugiej. Zależność może być 
formalna lub/oraz treściowa.

§ 5. Pojęcie szeregu. Składniki, będące wobec siebie w stosunku 
współrzędnym, mogą łączyć się ze sobą bezspójnikowo lub za pomocą 
spójników współrzędnych (parataktycznych). Zespół składników wy
powiedzenia pojedynczego, połączonych stosunkiem współrzędnym 
nazywamy szeregiem.

/1/ Bracia, siostry i kuzyni spoglądali na siebie ze zdziwieniem
i troską.

/2/ Na stole leżały książki, zeszyty oraz jakiś notesik.
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/3/ Na wczasy pojedziemy do Zakopanego albo do Krynicy.
/4/ Paweł jest pracowity, ale trochę nerwowy.
/5/ Spotkamy się we wtorek, więc pojutrze.
/6/ Zapytam Ewę, czyli jego siostrę.

Ze względu na rodzaj stosunku współrzędnego wyróżniamy nastę
pujące typy szeregów:

a) łączny, por. /1/, III, najczęściej bezspójnikowy lub ze spójnika
mi I, ORAZ, ANI;

b) rozłączny, por. /3/, najczęściej ze spójnikami ALBO, LUB, BĄDŹ, 
CZY;

c) przeciwstawny, por. /4/, najczęściej ze spójnikami ALE, LECZ;
d) wynikowy, por. /5/, najczęściej ze spójnikiem WIĘC;
e) włączny, por. /6/, najczęściej ze spójnikiem CZYLI.

§ 6. Pojęcie związku. Jeżeli z dwóch składników, połączonych sto
sunkiem syntaktycznym, jeden jest nadrzędny, czyli określany, a drugi 
podrzędny, czyli określający, wówczas taki stosunek (niewspółrzędny) 
nazywamy związkiem składniowym. Składnikiem nadrzędnym może
my zapytać o składnik podrzędny.

Przykład:

Studenci uniwersytetu zdają egzaminy końcowe w czerwcu.

Następujące składniki połączone są stosunkiem niewspółrzędnym: 
studenci uniwersytetu (jacy studenci?), a zatem: studenci - składnik 
nadrzędny (SN), określany; uniwersytetu - składnik podrzędny(SP), 
określający;

zdają egzaminy (kogo, co zdają?): zdają - SN; egzaminy - SP; 
zdają w czerwcu (kiedy zdają?): zdają - SN; w czerwcu - SP; 
egzaminy końcowe (jakie egzaminy?): egzaminy - SN; końcowe - SP.

§ 7. Związek główny i związki poboczne. W wypowiedzeniu wy
różniamy związek główny i związki poboczne. Omówione wy
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żej związki należą do pobocznych. W cytowanym przykładzie związ
kiem głównym będzie zespół składników studenci zdają. Związek 
główny ma charakter specyficzny, gdyż jest on zdaniotwórczy. Na
zywamy go związkiem orzekającym lub predykacyjnym (orze
kanie = predykacja). Zachodzi on zawsze między podmiotem i orze
czeniem.

§ 8. Związek zgody, rządu i przynależności. Wróćmy jeszcze do 
poprzedniego przykładu. Otóż stwierdziliśmy, że występują w tym 
wypowiedzeniu następujące związki poboczne: 1. egzaminy końcowe,
2. studenci uniwersytetu, 3. zdają egzaminy, 4. zdają w czerwcu.

Zwróćmy uwagę na to, że w pierwszym związku składnik podrzęd
ny końcowe dostosowuje swoją formę fleksyjną do wymogów składni
ka nadrzędnego. Mówimy, że zachodzi zgoda w zakresie przypadka, 
liczby i rodzaju. Taki związek nazywamy związkiem zgody: pierwszego 
dnia, o naszych znajomych, z moją koleżanką.

W drugim związku składnik nadrzędny studenci dopuszcza uży
cie tylko jednej z wielu możliwych form fleksyjnych rzeczownika uni
wersytet. Jest to forma dopełniacza, dzięki której rzeczownik sekun- 
darnie może pełnić funkcję przydawki. W trzecim związku składnik 
zdają dopuszcza użycie tylko formy biernika rzeczownika egzaminy. 
Mówimy, że w obu tych związkach składnik nadrzędny rządzi wybo
rem określonej formy fleksyjnej składnika podrzędnego. Takie związki 
nazywamy związkami rządu: zajmować się pracą, zastanawiać się nad 
problemem, czytanie książki.

W związku zdają w czerwcu mamy do czynienia z brakiem formal
nego podporządkowania składnika podrzędnego w czerwcu składni
kowi nadrzędnemu zdają. Jest to związek przynależności: kupić 
wczoraj, czytać łatwo, spacerować po lesie, chleb z masłem.

Związek główny polega na dostosowywaniu się formy czasowni
ka, pełniącego funkcję orzeczenia, do wymagań podmiotu. Jest to też 
związek zgody: dziecko siedziało, pies szczekał, ty i ja musimy poroz
mawiać, wy mnie nie denerwujcie, uczniowie napisali, studentki powie
działy itd.
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§ 9. Akomodacja syntaktyczna. W nowszych ujęciach składnio
wych zamiast pojęcia związku zgody, rządu i przynależności wprowa
dza się określenie akomodacji. Rozumie się przez nią oddziaływanie 
gramatyczne jednej jednostki składniowej na drugą. Wyraz łaciński 
accomodare znaczy przystosowywać. Akomodacja syntaktyczna jest 
dostosowaniem się jednej jednostki składniowej do wymagań dru
giej. Ten składnik, który wymaga dostosowania się do siebie, nazy
wamy członem akomodującym. Składnik dostosowujący się to człon 
akomodowany. I tak np. w związku studenci uniwersytetu członem 
akomodującym jest studenci, członem akomodowanym uniwersytetu. 
W związku egzaminy końcowe członem akomodującym jest egzaminy, 
członem akomodowanym końcowe. Mamy tu do czynienia z akomo- 
dacją jednostronną, czyli z jednokierunkowym oddziaływaniem czło
nu akomodującego na człon akomodowany (studenci -> uniwersyte
tu; egzaminy -> końcowe). Z kolei akomodacja dwustronna występuje 
w związku głównym (orzekającym), np. studenci zdają. Człon studenci 
jest akomodujący i akomodowany jednocześnie, podobnie jak człon 
zdają. Podmiot studenci akomoduje orzeczenie zdają pod względem 
osoby i liczby (3. osoba liczby mnogiej), natomiast jest akomodowa
ny ze względu na przypadek (mianownik). Akomodacja dwustron
na wiąże się więc z dwukierunkowym, wzajemnym oddziaływaniem 
- podmiotu na orzeczenie i orzeczenia na podmiot (studenci <--> zda
ją). Wreszcie w związku zdają w czerwcu brak akomodacji. Widzimy, 
że akomodacja uogólnia tradycyjnie wyróżniane związki zależności 
[Grzegorczykowa 1996,64 i n.J. Por. też [Saloni, Świdziński 1985, 102 
i n.], [Wróbel 2001, 247 i n.J.

§ 10. Analiza syntaktyczna wypowiedzenia pojedynczego. Stwier
dziliśmy, że wypowiedzenie pojedyncze zawiera składniki oraz wy
razy, pełniące funkcje operatorów tekstowych, które jednak składni
kami nie są. Podkreśliliśmy również, że składnikami nie są spójniki, 
ponieważ pełnią one funkcję wskaźników zespolenia. Przyimki na
tomiast tworzą składnik razem z wyrazem autosemantycznym, czyli 
wyrazem o samodzielnym znaczeniu. Składnik może zawierać jeden 
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wyraz tekstowy albo też może składać się z dwu lub więcej takich wy
razów.

Z powyższych uwag wynika, że pierwszym krokiem analizy skła
dniowej wypowiedzeń pojedynczych powinno być wydzielenie w wy
powiedzeniu 1. operatorów tekstowych, 2. wskaźników zespolenia,
3. składników. Po opisaniu funkcji operatorów tekstowych i zaklasyfi
kowaniu ich do odpowiednich typów (por. r. II, 1, § 3), możemy przy
stąpić do opisania funkcji syntaktycznych składników.

Funkcje syntaktyczne składników to pozycje, jakie składniki zaj
mują wobec siebie w danym wypowiedzeniu. Nazywamy je tradycyj
nie częściami zdania. Wyróżniamy następujące funkcje syntaktyczne 
składników (lub, innymi słowy, następujące części zdania): podmiot, 
orzeczenie, dopełnienie, okolicznik, przydawka.

Na uwagę zasługuje jeszcze raz stwierdzenie, że funkcje syntak
tyczne to pozycje składników wobec siebie. Z tego wynika, że funkcje 
syntaktyczne musimy opisywać zawsze w relacjach między składnika
mi. W ten sposób doszliśmy do wniosku, że następnym krokiem (po 
wydzieleniu składników) jest ustawienie składników we wzajemne 
relacje, tzn. w szeregi oraz związki. Dopiero wówczas przystępujemy 
do określenia funkcji składników w danym wypowiedzeniu. Rozpo
czynamy od związku głównego, tzn. od ustalenia, co jest podmiotem, 
a co orzeczeniem. Następnie opisujemy związki w grupie podmiotu 
i związki w grupie orzeczenia. Poniższy przykład ilustruje całą pro
cedurę:

DOPIERO | WCZORAJ1 | WIECZOREM2 | MOJA3 | SĄSIAD
KA4 | Z5a | DRUGIEGO6 | PIĘTRA56 | ZAPYTAŁA7 | MNIE8 | 
ZE9a | ZDZIWIONĄ101 MINĄ9” | I | TROCHĘ11 | PODENER
WOWANA12^ TERMIN131 ZEBRANIA14 | CZŁONKÓW15 | 
NASZEJ161 SPÓŁDZIELNI171 MIESZKANIOWEJ18).

A. OPERATORY TEKSTOWE: dopiero - OP (operator presupo- 
zycji, wyrażony za pomocą modulantu sytuującego, należący do ope
ratorów modyfikacji treściowej, sygnalizuje dodatkową, niewyrażoną 
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bezpośrednio treść (nadawca wypowiedzi spodziewał się, że sąsiadka 
zapyta wcześniej)

B. WSKAŹNIKI ZESPOLENIA: i (wskaźnik, wyrażony za pomocą 
spójnika współrzędności, tzn. parataktycznego, łącznego, służący do 
utworzenia szeregu składników ze zdziwioną miną i trochę podener
wowana)

C. SKŁADNIKI: wczoraj, wieczorem, moja, sąsiadka, z piętra, dru
giego, zapytała, mnie, z miną, zdziwioną, trochę, podenerwowana, o ter
min, zebrania, członków, naszej, spółdzielni, mieszkaniowej

D. SZEREGI: z miną i podenerwowana, wczoraj wieczorem

E. ZWIĄZKI:

ZWIĄZEK GŁÓWNY: sąsiadka - zapytała (związek zgody: skład
nik zapytała ma formę 3. osoby, liczby pojedynczej, rodzaju żeńskiego, 
zgodnie z wymaganiami składnika sąsiadka).

ZWIĄZKI POBOCZNE:

I. W GRUPIE PODMIOTU:
1. moja - sąsiadka (związek zgody: składnik nadrzędny sąsiadka 

wymaga, żeby składnik podrzędny, czyli określający, wystąpił w formie 
mianownika, liczby pojedynczej, rodzaju żeńskiego). Składnik pod
rzędny tego związku odpowiada na pytanie czyja sąsiadka? Składnik 
nadrzędny sąsiadka jest rzeczownikiem, a zatem składnik podrzędny 
moja jest przydawką przymiotną.

ZAPAMIĘTAJMY! W związkach pobocznych określamy zawsze 
funkcję składnika podrzędnego. Ważne jest to, jaką część mowy określa 
składnik podrzędny: wszystkie składniki, które określają rzeczowni
ki (właściwe, np. dom, student, pies; odczasownikowe, np. chodzenie, 
bieg; odprzymiotnikowe, np. szybkość, dobroć) pełnią funkcję przy- 
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dawki. Składniki, które określają czasowniki, pełnią funkcję do
pełnienia lub okolicznika. Składniki, które określają przymiot
niki lub przysłówki, pełnią funkcję okoliczników.

Kontynuujemy analizę związków pobocznych grupy podmiotu.
2. sąsiadka - z piętra (związek przynależności: składnik podrzędny 

z piętra przyłącza się do składnika nadrzędnego bez wymagań formal
nych z jego strony). O składnik podrzędny pytamy: jaka/która sąsiad
ka? Składnik nadrzędny jest rzeczownikiem, a zatem składnik z piętra 
pełni funkcję przydawki. Jest to przydawka przyimkowa.

3. drugiego - piętra (związek zgody: składnik nadrzędny piętra wy
maga, żeby składnik podrzędny drugiego wystąpił w formie dopełnia
cza, liczby pojedynczej, rodzaju nijakiego). O składnik podrzędny py
tamy: którego piętra? Składnik nadrzędny jest rzeczownikiem, a zatem 
składnik drugiego pełni funkcję przydawki przymiotnej.

II. ZWIĄZKI W GRUPIE ORZECZENIA:
1. zapytała - mnie (związek rządu: składnik nadrzędny zapytała 

narzuca składnikowi podrzędnemu mnie formę biernika). O składnik 
podrzędny pytamy kogo zapytała? Składnik nadrzędny jest czasowni
kiem, a zatem składnik mnie pełni funkcję dopełnienia. Jest to dopeł
nienie bliższe, bo istnieje możliwość transformacji na stronę bierną, co 
pociąga zmianę dopełnienia bliższego na podmiot, por.: zapytała mnie 
-> ja zostałam zapytana.

2. zapytała - {ze zdziwioną miną i trochę podenerwowana}. Mamy 
tu związek, w skład którego, jako człon podrzędny, wchodzi szereg 
łączny z miną i podenerwowana, którego składniki są rozwinięte, tzn. 
są realizowane znowu jako związki. Rozpatrzymy najpierw cały szereg 
{ze zdziwioną miną i trochę podenerwowana} jako blok, pełniący funk
cję członu podrzędnego w stosunku do składnika nadrzędnego zapy
tała. Blok przyłącza się w tym przypadku bez wymagań formalnych ze 
strony składnika zapytała, mamy więc tutaj związek przynależności. 
O blok, występujący w funkcji członu podrzędnego, pytamy: zapytała 
w jaki sposób? Blok pełni funkcję okolicznika sposobu, ponieważ okre
śla czasownik.
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Z kolei należy opisać związki zawarte w bloku {ze zdziwioną miną 
i trochę podenerwowana}:

zdziwioną - miną (związek zgody: składnik nadrzędny miną wyma
ga formy narzędnika, liczby pojedynczej, rodzaju żeńskiego). Składnik 
miną jest rzeczownikiem. O składnik podrzędny pytamy: jaką miną? 
Składnik zdziwioną pełni funkcję przydawki przymiotnej.

trochę - podenerwowana (związek przynależności: składnik nad
rzędny podenerwowana nie ma wymagań formalnych w stosunku do 
składnika podrzędnego trochę). O składnik podrzędny pytamy: w ja
kim stopniu podenerwowana? Składnik nadrzędny jest czasownikiem 
(imiesłowem przymiotnikowym biernym), a zatem trochę pełni funk
cję okolicznika stopnia i miary.

3. zapytała - o termin (związek rządu: składnik nadrzędny zapyta
ła wymaga wyrażenia przyimkowego (o + biernik), por. zapytać kogoś 
o coś. O składnik podrzędny o termin pytamy: Zapytała o kogo? co? 
Składnik nadrzędny jest czasownikiem, a zatem składnik o termin peł
ni funkcję dopełnienia.

4. zapytała - {wczoraj wieczorem] (związek przynależności: skład
nik nadrzędny zapytała nie ma wymagań formalnych wobec bloku, 
utworzonego z dwóch składników wczoraj i wieczorem, występują
cych w postaci szeregu łącznego). O człon podrzędny (blok) pytamy: 
zapytała kiedy? Składnik nadrzędny jest czasownikiem, a zatem oba 
składniki, tworzące blok, wczoraj wieczorem pełnią funkcję okoliczni
ka czasu.

5. termin - zebrania (związek rządu: składnik nadrzędny termin 
wymaga, żeby określający go rzeczownik wystąpił w formie dopełnia
cza). O składnik podrzędny zebrania pytamy: jaki termin? Składnik 
nadrzędny termin jest rzeczownikiem, a zatem składnik zebrania pełni 
funkcję przydawki dopełniaczowej.

6. zebrania - członków (związek rządu: składnik nadrzędny zebra
nia wymaga, żeby określający go rzeczownik wystąpił w dopełniaczu). 
O składnik podrzędny członków pytamy: jakiego zebrania? Składnik 
nadrzędny zebrania jest rzeczownikiem, a zatem składnik członków 
jest przydawką dopełniaczową.
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7. członków - spółdzielni (związek rządu: składnik nadrzędny człon
ków wymaga, żeby określający go rzeczownik wystąpił w formie do
pełniacza). O składnik podrzędny pytamy: jakich członków? Składnik 
nadrzędny członków jest rzeczownikiem, a zatem składnik spółdzielni 
jest przydawką dopełniaczową.

8. naszej - spółdzielni (związek zgody: składnik nadrzędny spół
dzielni wymaga, żeby określający go składnik podrzędny naszej wy
stąpił w formie dopełniacza, liczby pojedynczej, rodzaju żeńskiego). 
O składnik podrzędny naszej pytamy: czyjej spółdzielni? Składnik nad
rzędny jest rzeczownikiem, a zatem składnik naszej pełni funkcję przy- 
dawki przymiotnej.

9. spółdzielni - mieszkaniowej (związek zgody: składnik nadrzęd
ny spółdzielni wymaga, żeby określający go składnik podrzędny miesz
kaniowej wystąpił w formie dopełniacza, liczby pojedynczej, rodzaju 
żeńskiego). O składnik podrzędny mieszkaniowej pytamy: jakiej spół
dzielni? Składnik nadrzędny jest rzeczownikiem, a zatem składnik 
mieszkaniowej jest przydawką przymiotną.

Jak wynika z przedstawionej analizy, składniki w wypowiedzeniu 
tworzą strukturę o charakterze hierarchicznym. W przypadku analizo
wanego wypowiedzenia wygląda to następująco:

BI B2
Dopiero {wczoraj wieczorem} {moja {sąsiadka] z (drugiego) piętra] 

B3 B4 B5
{zapytała] {mnie} {ze zdziwioną miną i trochę podenerwowana] 

B6
{o termin zebrania członków naszej spółdzielni mieszkaniowej}

Nawiasy {} obejmują bloki, z których BI oraz B5 mają charakter 
szeregu. Bloki można redukować do ich członów konstytutywnych, 
tzn. takich, które reprezentują blok na zewnątrz. Usunięcie członu 
konstytutywnego byłoby równoważne z usunięciem całego bloku.

BI - wczoraj wieczorem - jest to szereg, a zatem można zreduko
wać go do jednego składnika, przy czym wybór jest tu dowolny. Można 
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usunąć wczoraj lub wieczorem bez uszczerbku dla struktury wypowie
dzenia. Można również usunąć obydwa składniki, gdyż jako okoliczni- 
ki wiążą się luźno z orzeczeniem zapytała.

B2 - moja sąsiadka z drugiego piętra - struktura tego bloku jest 
następująca: moja... sąsiadka... z drugiego piętra. Członem konstytu
tywnym jest sąsiadka. Jest on określany przez dwie przydawki 1. przy- 
miotną w związku zgody oraz 2. przyimkową w związku przynależno
ści. Druga przydawka ma strukturę rozwiniętą, tzn. zawiera również 
człon konstytutywny piętra oraz człon rozwijający drugiego. Ze wzglę
dów semantycznych niemożliwa jest redukcja składnika drugiego. 
Możliwa jest redukcja obydwu przydawek lub jednej z nich np. moja 
sąsiadka zapytała... lub sąsiadka z drugiego piętra zapytała...

B3 - zapytała - struktura tego bloku jest jednoskładnikowa, zawie
ra tylko człon konstytutywny.

B4 - mnie - struktura tego bloku jest jednoskładnikowa
B5 - ze zdziwioną miną i trochę podenerwowana - struktura tego 

bloku ma charakter szeregu. Drugi składnik szeregu ma określenie 
trochę, które może ulec redukcji. Pierwszy składnik miną również ma 
określenie zdziwioną, jednak ze względów semantycznych to określe
nie jest nieredukowalne. Struktura zredukowana miałaby postać ze 
zdziwioną miną i podenerwowana. Jeden, dowolnie wybrany składnik 
szeregu może dalej ulec redukcji: zapytała ze zdziwioną miną lub za
pytała podenerwowana. Możliwe jest również usunięcie całego szere
gu, gdyż jest luźno tylko powiązany ze strukturą wypowiedzenia, tzn. 
jego wystąpienie w wypowiedzeniu nie jest uwarunkowane wymogami 
czasownika zapytała.

B6 - o termin zebrania członków naszej spółdzielni mieszkaniowej - 
struktura tego bloku jest szufladkowa. Członem konstytutywnym jest 
termin zebrania. Z punktu widzenia czysto formalnego powiedzieliby
śmy, że członem konstytutywnym jest składnik termin. Uwzględnia
jąc jednak stronę znaczeniową struktury, zdajemy sobie sprawę z tego, 
że sam składnik termin jest niepełny znaczeniowo. Cechą charaktery
styczną tego bloku jest spiętrzenie przydawek - trzech dopełniaczo
wych i dwóch przymiotnikowych. Stopniowa redukcja, na zasadzie 
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zamykania szufladek, wyglądałaby następująco: termin zebrania człon
ków (naszej) spółdzielni (mieszkaniowej) -> termin zebrania członków 
(spółdzielni) -> termin zebrania (członków) -> termin (zebrania).

Stosunki zachodzące pomiędzy składnikami podanego wypowie
dzenia można przedstawić następująco:

W tym rozdziale zasygnalizowaliśmy zaledwie problematykę hie
rarchicznej struktury wewnętrznej wypowiedzenia. Wprowadzenie 
bloku ma znaczenie istotne dla zrozumienia tego, że wypowiedze
nia to nie ciągi wyrazów czy nawet składników, lecz skomplikowana 
wewnętrznie struktura zależności o charakterze formalnym i seman
tycznym.
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W wielu opisach składniowych operuje się pojęciami grup lub fraz 
syntaktycznych, rezygnując z pojęcia składnika. W niniejszym uję
ciu pojęcie składnika ma podstawowe znaczenie. Wprowadzone poję
cie bloku ma charakter praktyczny, a nie teoretyczny. Pozwala opisy
wać pewne całości syntaktyczne bez rezygnacji z tradycyjnego pojęcia 
składnika.

3. FUNKCJE SYNTAKTYCZNE SKŁADNIKÓW

Funkcje syntaktyczne składników nazywamy tradycyjnie częścia
mi zdania. Wyróżniamy następujące funkcje syntaktyczne: podmio
tu, orzeczenia, dopełnienia, okolicznika i przydawki. W poprzednim 
podrozdziale pokazaliśmy, w jaki sposób określamy te funkcje (por. 
3. Analiza syntaktyczna wypowiedzenia pojedynczego). Funkcje syn
taktyczne przypisujemy składnikom wypowiedzenia ze względu na 
ich pozycję wobec innych składników tego samego wypowiedzenia. 
W praktyce, analizując wypowiedzenie pojedyncze, funkcje syntak
tyczne przypisujemy składnikom podrzędnym poszczególnych, wy
odrębnionych wcześniej, związków lub też najpierw całym blokom 
(np. w przypadku szeregów lub bardzo rozwiniętych, szufladkowo 
ułożonych składników, por. przykład analizowany w podrozdziale 
trzecim), które z kolei dzielimy wewnętrznie na związki, by wreszcie 
dotrzeć do funkcji poszczególnych składników bloku.

3.1. FUNKCJA SYNTAKTYCZNA ORZECZENIA

§ 11. Związek główny (orzekający) jednoczłonowy i dwuczłono
wy. Rozpoczynamy charakterystykę części zdania od orzeczenia, zwa
nego też predykatem, ponieważ pełni on w wypowiedzeniu szczególną 
funkcję. Jest to funkcja orzekania lub predykacji. Razem z podmio
tem tworzy orzeczenie związek główny lub orzekający wypowiedzenia. 
Niekiedy, w tzw. wypowiedzeniach jednoczłonowych, mamy do czy
nienia z brakiem podmiotu, tzn. nie może on zostać wyrażony odręb
nym składnikiem, ani też nie może być konotowany przez końcówkę 
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osobową czasownika, gdyż czasownik ma formę nieosobową (bezoso
bową): świta; burczy w brzuchu; trzeba wracać; zaszumiało w głowie 
itd. Taki związek główny nazwiemy bezpodmiotowym lub jedno- 
członowym, w odróżnieniu od związku głównego podmiotowe
go lub dwuczłonowego: Uczeń siedzi w parku; Czytamy gazety; Kto 
idzie?; Coś spadło; Ktoś przyszedł; Opalać się jest niezdrowo.

Ze związkiem głównym bezpodmiotowym, czyli jednoczłonowym, 
spotykamy się wówczas, gdy konstrukcja nie dopuszcza mianowniko
wej formy podmiotu ze względu na właściwości formalne lub znacze
nie orzeczenia, to znaczy gdy orzeczenie: [Klemensiewicz 1969, 36- 
-38], [Jodłowski 1976, 76-82]

a) odnosi się do zjawisk przyrody lub zjawisk fizycznych: grzmi; 
ściemnia się; robi się ciemno; pali się; jest zimno; zawiało śniegiem; 
szarpnęło windą; stuknęło drzwiami; czuć swąd;

b) odnosi się do zjawisk fizjologicznych lub duchowych w ustroju 
ludzkim: w głowie szumi; dzwoni w uszach; zakłuło w sercu; rwie w ko
lanie; mdli mnie; jest mi słabo; duszno mi; smutno mi; żal mi było; bę
dzie nam wesoło; zachciało mu się mleka; zebrało się jej na płacz; chce 
mu się jeść; jest ci dobrze w tej bluzce;

c) zawiera nieosobowy czasownik modalny: można wejść; trzeba 
myśleć; należy odpowiedzieć; warto to zbadać; nie wolno palić; nie spo
sób dłużej milczeć;

d) zawiera nieosobową formę czasownika: rozpoczęto pracę; przy
niesiono obiad; tutaj się nie pali; pisze się osobno; gdzie sprzedają szpa
ragi?;

e) zawiera nieosobową formę czasownika być, zrobić, stać się 
z orzecznikiem: było tam spokojnie; jest już za późno; tam było nie do 
wytrzymania; zrobiło się ponuro; stawało się coraz ciężej.

UWAGA: W konstrukcji gdzie sprzedają szparagi? czasownik w for
mie 3. osoby liczby mnogiej nie konotuje podmiotu/wykonawcy czyn
ności, który jest nieokreślony.

§ 12. Znaczenie wypowiedzeń jednoczłonowych. W jednoczło- 
nowej strukturze wypowiedzeń wyraża się specyficzna postawa po
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znawcza, polegająca na ujmowaniu zjawisk świata na podstawie wła
snych postrzeżeń zmysłowych oraz intuicyjnych często odczuć, bez 
analizowania tych zjawisk oraz bez ukazywania ich wykonawcy, źró
dła, przyczyn, podłoża. Tego typu konstrukcje są częste w gwarach 
oraz w języku potocznym. W sytuacjach codziennego porozumiewa
nia się, w sytuacjach nieoficjalnych, używa się często: tak mi niedo
brze-, kręci mi się w głowie; mdli mnie; natomiast w sytuacjach bar
dziej oficjalnych, np. u lekarza, zastępujemy powyższe konstrukcje 
jednoczłonowe strukturami dwuczłonowymi, por.: czuję się niedo
brze; mam zawroty głowy; mam mdłości. Wynika to z tego, że im od
miana języka jest bardziej naukowa, oparta na strukturze pojęciowej, 
a nie postrzeżeniowej, tym bardziej unika się konstrukcji jednoczło- 
nowych. W języku potocznym za pomocą wypowiedzeń jednoczło- 
nowych ujmuje się bezosobowo nie tylko stany, zjawiska i procesy 
(czuć było wilgocią; śmierdziało farbą; zasypało śniegiem), ale nawet 
niekiedy czynności konkretne: zastukało w okno; zakołysało chału
pą. Dla niektórych konstrukcji jednoczłonowych można by znaleźć 
agensa, czyli wykonawcę czynności, jednak z jakichś względów mó
wiący woli użyć konstrukcji bez sprawcy czynności. W gwarowych 
opowieściach wierzeniowych używa się konstrukcji bezosobowych 
bardzo często, co wynika z pewnego tabu, czyli zakazu wypowiada
nia wyrazów, których użycie mogłoby mieć jakiś magiczny skutek. 
Mówi się więc: w zamku straszyło; na strychu łomotało; w górach dud- 
niało.

Podobnie jest w: padało; zalało łąki; zasypało dolinę. Te konstruk
cje jednoczłonowe można zamienić łatwo na dwuczłonowe: deszcz pa
dał; woda zalała łąki; śnieg zasypał dolinę. Niekiedy jednak zastąpie
nie konstrukcji jednoczłonowej dwuczłonową nie jest możliwe: dniało, 
rozjaśniło się.

§ 13. Orzekanie czyli predykacja. Jest to stosunek syntaktyczny, 
który zachodzi między podmiotem i orzeczeniem, a który polega na 
wyrażaniu jakichś sądów na temat przedmiotów i zjawisk świata po- 
zajęzykowego. Orzekanie (predykacja) to przede wszystkim akt wypo- 
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wiedzeniotwórczy. Prymarnym wykładnikiem predykacji jest osobo
wa forma czasownika lub jej ekwiwalent (por. r. I, § 6). Sekundarnym 
wykładnikiem predykacji mogą być orzeczenia, które, jak to pokazali
śmy wyżej, nie dopuszczają pozycji podmiotu.

§ 14. Orzeczenie i jego rodzaje. Orzeczenie jest konstytutyw
nym elementem wypowiedzenia. Jego funkcja polega na orzekaniu 
czegoś o podmiocie, przysądzaniu mu cechy, będącej czynnością, sta
nem lub jakością, lokalizowaniu go w czasie i przestrzeni. Mówiąc pro
ściej, orzeczenie to część zdania, która mówi nam o czynności, jaką 
wykonuje podmiot, lub o stanie, w jakim podmiot się znajduje.

Najczęściej orzeczenie wyraża się osobową formą czasownika. Wy
różniamy orzeczenie imienne oraz orzeczenie czasownikowe:

A. ORZECZENIE IMIENNE. Orzeczenie takie składa się z odpo
wiedniej formy słowa posiłkowego BYĆ lub jej ekwiwalentu, np. wy
razu to, por. Ten człowiek to wariat, oraz z drugiego składnika, którym 
może być rzeczownik, przymiotnik, imiesłów lub przysłówek, a tak
że zaimek i liczebnik. A zatem orzeczenie imienne składa się co naj
mniej z dwóch składników. Jest to orzeczenie złożone z łącznika oraz 
orzecznika. Klasyfikację orzeczenia imiennego przeprowadzimy na 
podstawie orzecznika:

1. Rzeczownik w funkcji orzecznika:

/1 / Jej siostra jest nauczycielką.
121 To jest studentka.
/3/ Piotr to zdolny uczeń.
/4/ Jesteśmy zwolennikami tej partii.
/5/ Czy będziecie naszymi sojusznikami?
/6/ Była przedstawicielką tej firmy na Europę Środkową.

W przykładzie /2/ rzeczownik, pełniący funkcję orzecznika, wystę
puje w mianowniku. Tak jest zawsze w konstrukcji to jest... I to są... I 
to byli... / to będą... W mianowniku występuje również orzecznik rze
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czownikowy wówczas, gdy łącznikiem jest wyraz predykatywny to /3/. 
W przykładach /1/, /4/, /5/, /6/, najbardziej typowych, orzecznik wy
stępuje w narzędniku, co jest normą dla polszczyzny ogólnej. W pol- 
szczyźnie potocznej orzecznik rzeczownikowy wystąpić może w mia
nowniku: Ewa jest kucharka-, Jesteś przedstawicielka tej firmy?-, Jak 
dorośnie, będzie inżynier. W przykładach /3/-/6/ orzecznik ma budowę 
rozwiniętą, czyli stanowi blok. Centrum bloku, czyli jego elementem 
konstytutywnym, tzn. takim, który pozostaje po zredukowaniu skład
ników rozwijających, jest: uczeń /3/, zwolennikami partii /4/, sojusz
nikami /5/, przedstawicielką firmy /6/. W przykładach /4/ i /6/ orzecz
nik nie jest redukowalny do jednego tylko składnika. Decydują o tym 
względy semantyczne, tzn. wyrazy zwolennik oraz przedstawiciel wy
magają w sposób obowiązkowy przydawki dopełniaczowej, same bo
wiem są znaczeniowo niepełne.

2. Zaimek rzeczowny w funkcji orzecznika:

/7/ Ten długopis jest mój.
/8/ Jest nim z pewnością.
/9/ Kim jesteś?
/10/ Czym będziesz w przyszłości?
/11/ Co to jest?

3. Przymiotnik i imiesłów w funkcji orzecznika:

/12/ Są jeszcze młodzi.
/13/ Om jest pewny.
/14/ Pokój był zakurzony.
/15/ Byliśmy zdenerwowani.
/16/ Ta impreza była imponująca.

4. Liczebnik w funkcji orzecznika:

/17/ Byli tylko trzej. 
/18/ Była druga na mecie.
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5. Przysłówek w funkcji orzecznika:

/19/ Jest późno.
/20/ Niełatwo jest przyzwyczaić się.

Łącznikiem w orzeczeniu imiennym jest najczęściej BYĆ.
Oprócz BYĆ jako łącznik pojawić się też może wyraz ZOSTAĆ, 

STAĆ SIĘ: Jego syn został lekarzem-, Stała się gwiazdą filmową itd.

B. ORZECZENIE CZASOWNIKOWE. Orzeczenie czasownikowe 
może być proste i złożone:

1. Orzeczenie proste zawiera tylko jeden składnik:

/21/ Na peryferiach powstaje nowe osiedle.
/22/ Nic z tego nie rozumiem.
/23/ Oni będą na nas czekać na parkingu.
HM Zebranie zostało odwołane.

W wypowiedzeniu /23/ orzeczeniem jest forma złożona czasu 
przyszłego, która stanowi jeden składnik. Podobnie w wypowiedzeniu 
/24/ zostało odwołane jest jednym składnikiem, zawierającym złożoną 
formę fleksyjną strony biernej.

2. Orzeczenie czasownikowe złożone zawiera więcej niż jeden 
składnik:

/25/ Możesz przyjść jutro do szkoły.
/26/ Trzeba napisać ten list.
/27/ Pasażerowie musieliby przesiąść się w Tarnowie.
/28/ Kiedy zaczynamy krzyczeć?
/29/ Skończ wreszcie pisać to wypracowanie!

W przykładach /25/, /26/, /27/ orzeczenie składa się z czasowni
ka właściwego w bezokoliczniku, poprzedzonego czasownikiem mo- 
dalnym (są to np. takie czasowniki jak: trzeba, warto, należy, wypada, 



Wypowiedzenie pojedyncze 51

musieć, móc), tzn. określającym możliwość lub konieczność zaistnie
nia czynności, którą wyraża, stojący po czasowniku modalnym, cza
sownik właściwy w bezokoliczniku.

Przykłady /28/ i /29/ reprezentują orzeczenie złożone, zawierają
ce również dwa składniki, mianowicie tzw. czasownik fazowy (zacząć, 
kończyć) oraz bezokolicznik właściwego czasownika.

UWAGA: Przykłady z orzeczeniem czasownikowym złożonym, za
wierającym czasownik modalny lub fazowy, mogą być też traktowane 
inaczej. Za orzeczenie uznaje się wówczas tylko sam czasownik modal
ny lub fazowy, bezokolicznik zaś traktuje się jako dopełnienie.

$ 15. Orzeczenie a podmiot. Badacze składni podkreślają, że 
z punktu widzenia gramatycznego orzeczenie jest podrzędne w sto
sunku do podmiotu, ponieważ pozwala sobie narzucić przez podmiot 
formę liczby i rodzaju, a również osobę: student pisał, studentka pi
sała, ja pisałam, oni pisali, myśmy pisały, ty pisałeś itp. Między pod
miotem a orzeczeniem powstaje związek na zasadzie zgody. Równo
cześnie jednak to nie podmiot, lecz orzeczenie reprezentuje związek 
główny na zewnątrz, a tym samym całe wypowiedzenie. Istnieją też, 
jak to pokazaliśmy wcześniej, wypowiedzenia bezpodmiotowe. A za
tem funkcjonalnie orzeczenie jest ważniejsze od podmiotu. Powiemy, 
że formalnie orzeczenie jest podporządkowane podmiotowi, funkcjo
nalnie jednak stanowi najważniejszą część wypowiedzenia jako noś
nik funkcji wypowiedzeniotwórczej (jako człon konstytutywny wy
powiedzenia).

3.2. FUNKCJA SYNTAKTYCZNA PODMIOTU

§ 16. Definicja podmiotu. Podmiot to ten składnik związku głów
nego, który nazywa osobę, rzecz lub zjawisko, o których się orzeka 
i którym się przypisuje czynność (Dziecko skacze), stan (Om śpi), wła
ściwość (Chłopiec jest pilny). Typowy podmiot występuje w formie 
fleksyjnej mianownika i w związku zgody z orzeczeniem (co do liczby, 
rodzaju i osoby).
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W funkcji podmiotu występują najczęściej rzeczowniki i zaimki 
rzeczowne (Samochód skręcił w prawo; Kto przyszedł?; Coś spadło ze 
stołu; Ona czeka na nas; Ty zawsze masz rację).

Zaimki osobowe JA, TY, MY, WY oraz wskazujące ON, ONA, ONI 
są w języku polskim zazwyczaj opuszczane. Podobnie jest w przypadku 
rzeczowników, por.: Siostra Hanki oblała egzamin. Uczyła się, ale jej nie 
wyszło. Była strasznie załamana. Ze względów stylistycznych nie po
wtarzamy tego samego podmiotu w każdym kolejnym zdaniu. Wzglę
dy gramatyczne zaś pozwalają na to, że zamiast tzw. pronominalizacji, 
czyli zastąpienia rzeczownika w funkcji podmiotu zaimkiem ona, mo
żemy w języku polskim wyrazić podmiot zerem wyrazu rzeczowniko
wego lub zaimkowego. Nie oznacza to jednak, że w wypowiedzeniu 
Była strasznie załamana podmiotu nie ma. Gramatyki szkolne mówią 
tu o „podmiocie domyślnym”, uzupełnianym na podstawie kontek
stu lub sytuacji. W niniejszym opracowaniu przyjmujemy [Jodłowski 
1976, 70; Encyklopedia 1978, 248], że w tego typu wypowiedzeniach, 
jak np. Czytamy felietony; Wrócił późno; Otwórz okno!; Napisaliście?; 
podmiot jest zawarty w osobowej formie czasownika. Takiego pod
miotu, który nazwiemy podmiotem konotowanym przez koń
cówkę osobową czasownika, nie wolno mylić z całkowitym brakiem 
podmiotu w tzw. związkach bezpodmiotowych (jednoczłonowych), 
omówionych wcześniej.

§ 17. Rodzaje podmiotów. Wyżej zasygnalizowaliśmy, że istnieje 
podmiot wyrażony odrębnym wyrazem, najczęściej rzeczownikiem 
lub zaimkiem rzeczownym oraz podmiot konotowany przez końców
kę osobową czasownika. Wyróżnimy ponadto trzeci typ podmiotu, 
mianowicie podmiot w dopełniaczu.

A. PODMIOT WYRAŻONY ODRĘBNYM WYRAZEM:
1. rzeczownikiem:

/1/ Za oknami pada śnieg.
/2/ Nauczyciel podszedł do tablicy.
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/3/ List został wysłany.
/4/ Woda jest gorąca.

2. zaimkiem:

/5/ To wy powinniście tam pójść.
/6/ Kto to powiedział?
/7/ Co się stało?
/8/ Ona zawsze się upiera.
/9/ Nasi zwyciężają.

3. przymiotnikiem, imiesłowem, liczebnikiem:

/10/ Chorzy pozostaną w swoich pokojach.
/11/ Palący nie mają tu prawa wstępu.
/12/ Piąta minęła.
/13/ Przyszły tylko dwie.

4. czasownikiem w bezokoliczniku:

/14/ Czytać jest pożytecznie.
/15/ Nie jest grzecznie szeptać w towarzystwie.

W przykładzie /15/ podmiot ma postać rozwiniętą. Bezokolicznik, 
jako człon konstytutywny bloku podmiotowego, jest określany przez 
okolicznik miejsca, z którym tworzy związek przynależności. Oczywi
ście, każdy z podmiotów rzeczownikowych, przymiotnikowych i imie
słowowych w cytowanych wyżej przykładach może być traktowany 
jako człon konstytutywny potencjalnych, czyli możliwych rozwinięć 
w bloki. Por. np.:

/16/ Każdy polecony list z naszego działu wydawniczego zo
stał wysłany.

/17/ Wszyscy chorzy na grypę pozostaną w swoich pokojach.
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/18/ Palący te wstrętne śmierdzące papierosy nie mają tu pra
wa wstępu.

5. podmiot szeregowy:

/19/ Mężczyźni, kobiety i dzieci spoglądali w górę.
/20/ Nagle rozległ się świst, huk i dźwięk lecącego szkła.
/21/ Asesor z Rejentem wyskoczyli z boków.
/22/ Broni się jeszcze z wież Alpuhary Almanzor z garstką ry

cerzy.
/23/ Młodzi i starzy bawili się do rana.

Z podmiotem szeregowym wiąże się zagadnienie formy orzeczenia, 
jaka takiemu podmiotowi towarzyszy [Podracki 1989, 83-85]. W pew
nym uproszczeniu wygląda to następująco. Orzeczenie przybiera za
wsze formę liczby mnogiej wówczas, gdy w skład podmiotu wchodzą 
dwa rzeczowniki osobowe i gdy składniki podmiotu wiąże spójnik 
łączny I, ORAZ:

/24/ Ewa i Gosia spóźniły się do szkoły.

Gdy w skład podmiotu wchodzą rzeczowniki nieżywotne, abstrak
cyjne, zwłaszcza tego samego rodzaju /25/ albo gdy składniki podmio
tu łączy spójnik ALBO, LUB, BĄDŹ, CZY, ANI ANI /26/, /27/, /28/ 
możliwa jest również liczba pojedyncza:

/25/ Niechęć i obawa kierowała jego postępowaniem.
/26/ Nie zrobił tego ani Piotr ani jego brat.
/27/ Mleko wypił albo pies albo kot.
/28/ Niech przyjedzie lekarz bądź pielęgniarka.

Powyższe przykłady pokazują, że w gruncie rzeczy we współczesnej 
polszczyźnie istnieje w wielu przypadkach chwiejność w zakresie uży
cia liczby pojedynczej lub mnogiej w orzeczeniu, łączącym się z pod
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miotem szeregowym: W kącie stała miotła i łopatka // Miotła i łopatka 
stały w kącie. Jak pokazuje ten przykład, również szyk ma wpływ na 
formę orzeczenia przy podmiocie szeregowym.

Szczególnym typem podmiotu szeregowego jest połączenie Janek 
z ojcem-, mąż z żoną, por. /21/, HU. Taki podmiot, składający się ze 
składnika lub składników wyrażonych formą mianownika oraz z wy
rażenia przyimkowego z + narzędnik, przyjmuje we współczesnej pol- 
szczyźnie częściej orzeczenie w formie liczby mnogiej: Mąż z żoną 
usiedli za stołem, Ojciec z synem poszli na mecz. W historii polszczyzny 
[Podracki 1989, 84] przeważał zwyczaj użycia przy takim podmiocie 
orzeczenia w formie liczby pojedynczej. Jeżeli jednak składnik narzęd- 
nikowy (tzw. podmiot towarzyszący) podmiotu szeregowego jest pod 
względem znaczeniowym mniej ważny od składnika mianownikowe
go, wówczas orzeczenie, również we współczesnej polszczyźnie, przyj
muje formę liczby pojedynczej: Janek z psem poszedł na spacer, Ojciec 
z dzieckiem wszedł do pokoju.

Jeżeli chodzi o rodzaj, to wówczas, gdy składnikami podmiotu 
szeregowego są rzeczowniki, oznaczające osoby różnej płci, orzeczenie 
otrzymuje formę męskoosobową: Piotr i Ewa poszli do kina-. Pan No
wak i pani Kowalska pobrali się przed tygodniem.

W opracowaniach poprawnościowych wymienia się również pew
ne ciekawostki związane z omawianym zagadnieniem [Butler 1971, 
332-334]. Połączenia, w skład których wchodzi nazwa kobiety i nazwa 
zwierzęcia rodzaju męskiego: dziewczyna i pies; staruszka i kot, wyma
gają orzeczenia w rodzaju męskoosobowym:

/29/ Dziewczynka i pies biegli do parku.
/30/ Staruszka i kot siedzieli na ławce.

Jeżeli składnikami podmiotu szeregowego są różne zaimki osobo
we, to orzeczenie występuje w liczbie mnogiej, przy czym osoba pierw
sza ma przewagę nad drugą i trzecią, a druga nad trzecią:

/31/ Zarówno on, jak i ja byliśmy zmęczeni.
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/32/ I my i wy nie mamy nic do stracenia.
/33/ Ty i on zawiedliście moje nadzieje.

B. PODMIOT KONOTOWANY PRZEZ KOŃCÓWKĘ OSOBO
WĄ ORZECZENIA:

/34/ Skąd wziąłeś pieniądze?
/35/ Siedzieliśmy w parku. 
/36/ Czytała0 w bibliotece.
/37/ Pracują wieczorami.

C. PODMIOT DOPEŁNIACZOWY:

/38/ Gości ubywało przed zakończeniem spektaklu.
/39/ Dla wszystkich chleba zabraknie.
/40/ Na wiosnę dnia przybywa a nocy ubywa.
/41/ Ciągle brakuje chętnych do pracy.
/42/ Tam było pracy na dwa tygodnie.
/43/ Tu jest zapasów na rok.
/44/ Pozostało trochę pieniędzy.
/45/ Czterdziestu pięciu zawodników pojechało na mistrzow- 

stwa.
/46/ Troje dzieci przyszło na spotkanie.
/47/ Kilka czasopism leżało na stole.

Omawiany typ podmiotu ma formę dopełniacza. Oznacza ograni
czenie ilościowe, stąd najczęściej pojawia się po rzeczownikach nazy
wających ilość i miarę (szklanka mleka-, worek pszenicy, kawał kiełbasy, 
litr mleka-, kilogram mąki), po przysłówkach ilościowych (dużo kawy, 
trochę soli, wiele potraw, nieco pieprzu), po liczebnikach od 5 do 101 
i innych, niezakończonych liczbami 2, 3, 4 (stu pięćdziesięciu sześciu 
żołnierzy, osiem jabłek) i po innych określnikach ilościowych (dziesiąt
ki ludzi, dwoje uczniów itd.).
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Podmiot w dopełniaczu pojawia się też w związku głównym 
z orzeczeniem oznaczającym brak, ubywanie, przybywanie /38/-/41/, 
w wypowiedzeniach zaprzeczonych {Nie ma pieniędzy, Nie było pogo
dy; Tu nie ma krzeseł), w wypowiedzeniach typu /42/, /43/, gdzie wy
rażenia na rok, na dwa tygodnie wyrażają również ograniczenie, w tym 
wypadku czasowe.

Podmiot w dopełniaczu nastręcza pewne trudności interpretacyj
ne, zwłaszcza ta jego odmiana, która związana jest z określeniem ilo
ściowym. Weźmy na przykład wypowiedzenia /44/-/47/ oraz:

/48/ Pięciu uczniów zdało egzamin.
/49/ Kilka jabłek leżało pod drzewem.

Nasuwa się pytanie, co jest członem konstytutywnym - pięciu czy ucz
niów. Znaczeniowo ważniejszy jest rzeczownik, gdyż to on jest określany 
przez pięciu, kilka itd. Z drugiej strony jednak nadrzędnym składnikiem 
jest liczebnik, który, nie będąc członem konstytutywnym bloku pięciu 
uczniów, jest jednak tym składnikiem, który decyduje o formie przypad
kowej rzeczownika, bo to on właśnie narzuca formę dopełniacza.

Rysują nam się zatem dwa rozwiązania. Po pierwsze, możemy uznać 
uczniów za podmiot w dopełniaczu, będący nietypowym członem kon
stytutywnym bloku pięciu uczniów. Nietypowość ta wynika z tego, że 
składnik uczniów, jako człon konstytutywny, nie tylko narzuca rodzaj 
określającemu go składnikowi ilościowemu, {uczniów -> pięciu - ro
dzaj męskoosobowy; uczennic -> pięć - rodzaj niemęskoosobowy), ale 
i podporządkowuje się mu. Określenie ilościowe {pięciu, kilka, trochę) 
decyduje o formie członu konstytutywnego, tzn. o tym, że przybiera 
on formę dopełniacza liczby mnogiej. Po drugie, możemy cały blok 
uznać za tzw. nierozerwalne skupienie [Klemensiewicz 1969, 32], tym 
bardziej, że bloku nie da się zredukować do członu konstytutywnego. 
Całe to skupienie oddziałuje na orzeczenie w taki sposób, że przybiera 
ono formę liczby pojedynczej rodzaju nijakiego {pięciu uczniów zdało 
egzamin) [Mieczkowska 1994,88].
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3.3. FUNKCJA SYNTAKTYCZNA DOPEŁNIENIA

§ 18. Definicja dopełnienia. Dopełnienie jest jednym ze składni
ków podrzędnych w grupie orzeczenia. Jest zawsze określnikiem cza
sownika, podobnie jak okolicznik. W odróżnieniu od okolicznika 
tworzy z czasownikiem związek na zasadzie rządu, tzn. dostosowuje 
swoją formę do wymagań czasownika. Dopełnienie może być nie tylko 
określnikiem czasownika, lecz również niekiedy określeniem pewnych 
przymiotników i przysłówków. Granica między dopełnieniem i oko- 
licznikiem jest dość niewyraźna.

Istota dopełnienia polega na tym, że uzupełnia ono treść czasowni
ka, niekiedy też przymiotnika, oznaczając przedmiot, którego dotyczy 
czynność, stan lub właściwość, wyrażona składnikiem określanym: Po
życzyłam książkę-, Choruje na grypę-. Jest podobny do brata-. Byli przeko
nani o swojej racji.

Dopełnienie jest wyrażane rzeczownikiem we wszystkich przypad
kach z wyjątkiem mianownika i wołacza, wyrażeniem przyimkowym 
oraz bezokolicznikiem.

/1/ Nie napisał zadania.
/2/ Ten film mi się podobał.
/3/ Kiedy przeczytasz moje wypracowanie?
/4/ Opiekuje się dziećmi.
/5/ Zastanawialiśmy się nad tym problemem.
/6/ Porozmawiajmy o tobie.
/7/ Jest skłonny do bitki.
/8/ Do kogo jesteś podobny?
/9/ Przez ciebie spóźniłem się do teatru.
/10/ Chciałaby spotkać się z tobą.

§ 19. Dopełnienie bliższe i dalsze. Z punktu widzenia formalnego do
pełnienia dzieli się na bliższe i dalsze. Kryterium rozpoznania dopełnienia 
bliższego jest transformacja orzeczenia czynnego na stronę bierną. W wyni
ku takiej transformacji pierwotne dopełnienie bliższe staje się podmiotem:
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Student zdał egzamin -> Egzamin został zdany przez studenta.

Egzamin jest dopełnieniem bliższym, ponieważ przy zamianie stro
ny czynnej zdał na stronę bierną został zdany wyraz egzamin staje się 
podmiotem. Z przekształceniem strony czynnej na bierną wiąże się 
tzw. przechodniość czasownika. Możemy powiedzieć, że dopełnienie 
bliższe łączy się tylko z czasownikami przechodnimi. A oto kilka przy
kładów dopełnienia bliższego:

/11/ Rano kupuję chłeb.
(Chleb jest kupowany przeze mnie rano)

/12/ Dyrektor zarządza przedsiębiorstwem.
(Przedsiębiorstwo jest zarządzane przez dyrektora)

/13/ Uczeń nie przeczytał książki.
(Książka nie została przeczytana przez ucznia)

Jak widzimy z powyższych przykładów, dopełnienie bliższe w języ
ku polskim stoi najczęściej w bierniku, po czasownikach przechodnich 
zaprzeczonych występuje w dopełniaczu. Najrzadziej spotykamy do
pełnienie bliższe w narzędniku.

Dopełnienie dalsze zilustrujemy następującymi przykładami:

/14/ Nigdy mu nie wybaczy.
/15/ Uczył się matematyki.
/16/ Bał się wracać.
/17/ Zagrali w karty.
/18/ Miasto zostało zburzone przez nieprzyjaciela.
/19/ Zawsze różnił się od swoich przyjaciół.
/20/ Ewa pokłóciła się z koleżanką.

Bardzo często z danym czasownikiem w funkcji orzeczenia łączy 
się więcej dopełnień:

/21/ Obiła dziecko laską.
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/22/ Wypożyczyliśmy książki od sąsiadki. 
/23/ Poskarżył się matce na brata.

W przykładach /21/, /22/ występuje jedno dopełnienie bliższe 
(dziecko, książki) oraz jedno dopełnienie dalsze (laską, od sąsiadki), 
w wypowiedzeniu /23/ dwa dopełnienia dalsze.

3.4. FUNKCJA SYNTAKTYCZNA OKOLICZNIKA

§ 20. Definicja okolicznika. Okolicznik jest składnikiem podrzęd
nym w grupie orzeczenia. Podobnie jak dopełnienie jest zawsze 
określnikiem czasownika. Może też być określeniem przymiotnika 
i przysłówka. Tworzy z wyrazem określanym związek na zasadzie przy
należności.

Istota okolicznika polega na tym, że uzupełnia on treść czasownika, 
oznaczając miejsce, czas, sposób, warunek, skutek, przyczynę, cel, sto
pień i miarę czynności, stanu lub właściwości, wyrażonych składnikiem 
określanym. Jako określenie przymiotnika lub przysłówka, okolicznik 
wyraża stopień właściwości jakiegoś przedmiotu, czynności lub stanu. 
Okolicznikiem bywa najczęściej przysłówek, wyrażenie przyimkowe 
i rzeczownik: Wieczorem zrobiła się mgła; W domu jestem od niedzieli; 
Wszyscy mówili szeptem; Niechcący uraziłem go; Zatłukli ją na śmierć.

Okolicznik może być też niekiedy wyrażony bezokolicznikiem: 
Przyjechał zwiedzić Kraków; Pojechał odpocząć do Zakopanego.

§ 21. Rodzaje okoliczników. Klasyfikacja okoliczników na kilka ty
pów ma charakter semantyczny. Odpowiednią funkcję semantyczną, 
czyli odpowiednie znaczenie okolicznika rozpoznajemy na podstawie 
pytań: gdzie?; kiedy?; jak?; ile?; jak długo?; jak często?; jak daleko?; dla
czego?; w jakim celu?; pod jakim warunkiem?; mimo co?; z jakim skut
kiem?; w jakich okolicznościach? [Klemensiewicz 1969,48-56]

A. OKOLICZNIK MIEJSCA. Określa właściwości przestrzenne 
czynności lub stanu, mianowicie oznacza gdzie, którędy, skąd, dokąd, 
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w której części przestrzeni istnieje lub rozwija się treść składnika okre-
ślanego.

/1/ U pasa wisi nóż.
III Gołębie siedziały pod dachem.
/3/ Dokąd idziesz?
/4/ Śnieg leżał miejscami.
/5/ Mieszkają blisko.
/6/ Musimy iść polami.
/7/ Ten student pochodzi z Francji.
/8/ Poszli w kierunku rzeki.

B. OKOLICZNI K CZASU. Ten okolicznik oznacza kiedy, odkąd, 
dokąd, w których częściach dłuższego okresu rozwija się treść określa
nego czasownika.

/9/ Od miesiąca czeka na list.
/10/ Zostanę aż do końca wakacji.
/11/ Był wierny do śmierci.
/12/ Jako student mieszkał w tym mieście.
/13/ Czasami wyjeżdżam za miasto.
/14/ Pierwszego łipca wyjeżdżam nad morze.
/15/ Podczas jedzenia złamał ząb.

C. OKOLICZNIK SPOSOBU. Określa, w jaki sposób czynność, stan 
lub właściwość składnika określanego są, były lub będą realizowane.

/16/ Przemówił do nich drwiąco.
/17/ Całą zimę chodziła bez czapki.
/18/ Nie przejdzie wam to płazem.
/19/ Wchodzili do sklepu jeden po drugim.
/20/ Ten autobus wlecze się jak żółw.
/21/ Jest sprytny jak lis.
/22/ Jedli w milczeniu.
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D. OKOLICZNIK AKCESORYJNY. Określa czynność, stan lub 
właściwość składnika nadrzędnego w taki sposób, że wprowadza pew
ne dodatkowe, drugorzędne szczegóły. Nie oznacza sposobu czynno
ści, lecz jakiś szczegół jej towarzyszący. Porównajmy:

/23/ Wchodził do pokoju po ciemku.

Po ciemku jest okolicznikiem akcesoryjnym, ponieważ wyraża oko
liczności towarzyszące czynności wchodzenia do pokoju. Natomiast 
w wypowiedzeniu Wchodził do pokoju po omacku wyrażenie po omac
ku (podobnie jak cicho, ostrożnie, na palcach) jest okolicznikiem spo
sobu, bo wyraża, w jaki sposób czynność wchodzenia się realizowała. 
A oto inne przykłady okolicznika akcesoryjnego:

/24/ Żołnierze natarli wśród gradu kul nieprzyjaciela. 
/25/ Umarł w nędzy.
/26/ Zginął w sile wieku.
/27/ Odszedł bez pożegnania.
/28/ Podszedł do nas pod pozorem przywitania się.
/29/ Wspomniała o tym mimochodem.
/30/ Wśród zgiełku próbowała usłyszeć czyjś głos.

E. OKOLICZNIK STOPNIA I MIARY. Ten okolicznik określa czyn
ność, stan lub właściwość z punktu widzenia ilości, szerokości, głębo
kości, powierzchni, objętości, rozciągłości w czasie i przestrzeni, na
tężenia, intensywności itd. Pytamy o niego: jak dużo?, jak daleko?, jak 
często?, z jakim natężeniem?, jak szeroko?, jak głęboko?

/31/ Bardzo lubię wiosnę.
/32/ Była nadzwyczaj wesołą osobą.
/33/ Wypijcie po szklance kefiru.
/34/ Jest od niej wyższy o głowę.
/35/ Zaczekajcie chwilę.
/36/ Korzenie tego drzewa sięgają do dwóch metrów.
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/37/ Do przesady był grzeczny.
/38/ Lekarz przyjmuje codziennie prócz sobót i niedziel.

F. OKOLICZNIE WZGLĘDU. Ten okolicznik wprowadzają najczę
ściej wyrażenia: pod względem, ze względu na, według, z uwagi na, na 
podstawie, co do, w zakresie itd. Jego funkcja znaczeniowa polega na 
podkreślaniu granic, w obrębie których dana czynność, stan lub wła
ściwość są obowiązujące, istotne, ważne.

/39/ Treściowo ta książka jest do niczego.
/40/ Pod względem formy to wypracowanie należy do najlep

szych.
/41/ Na podstawie przeprowadzonych badań można stwier

dzić celowość tego przedsięwzięcia.
/42/ Co do naszego spotkania nic jeszcze nie wiem.
/43/ Z uwagi na potrzeby bieżące rozpatrzymy te sprawę jesz

cze raz.
/44/ Merytorycznie była to słaba odpowiedź.
/45/ W zakresie zarządzania nie ma żadnych doświadczeń.
/46/ Z naszego punktu widzenia nie masz racji.

G. OKOLICZNIK PRZYCZYNY. Wyraża wcześniejszą okolicz
ność, stanowiącą podstawę zaistnienia czynności, stanu lub właściwo
ści, wyrażonych przez składnik określany.

/47/ Z powodu choroby nie pojechał na narty.
/48/ Zrobiła to z głupoty.
/49/ Mieszkańcy okupowanej stolicy umierają z głodu.
/50/ Robię to tylko przez przyjaźń do ciebie.
/51/ W wyniku konfliktu obrady rozwiązano.
/52/ Ze strachu sierść zjeżyła mu się na grzbiecie.
/53/ Dzięki pomocy koleżanek zdała egzamin.
/54/ Należy mu się to z wieku i urzędu.
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H. OKOLICZNIK CELU. Wyraża stan, który zostanie osiągnięty za 
pomocą czynności, stanu lub właściwości, będących treścią składnika 
określanego.

/55/ Przyszedł po radę.
/56/ Robi to dla sławy.
/57/ Przyszedł do nich z wizytą.
/58/ Zrobię to na złość tobie.
/59/ Walczyli o wolność.
/60/ Jest to konieczne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb.
/61/ Powiem ci to na pociechę.
/62/ Przyjechał do Krakowa na studia.

I. OKOLICZNIK WARUNKU. Wyraża okoliczność konieczną, bez 
której czynność, stan lub właściwość, będące treścią składnika określa
nego, nie byłyby możliwe do zrealizowania.

/63/ W razie niepogody zostaniemy w domu.
/64/ Przy sprzyjających warunkach to się musi udać.
/65/ Zrobię to na twoje polecenie.
/66/ Książki wydaje się tylko na rewersy.
/67/ Na wypadek wyjazdu zadzwoń do niego jeszcze raz.
/68/ Nie wyjedzie wbrew jego woli.
/69/ Bez podpisu nikt tego nie załatwi.
/70/ Z dobrą wolą wszystko się uda.

J. OKOLICZNIK PRZYZWOLENIA. Ten okolicznik określa 
okoliczności, wbrew którym czynność, stan lub właściwość, będące 
treścią składnika określanego, zostaną zrealizowane.

/71/ Na przekór zmęczeniu szliśmy dalej.
HU Mimo biedy ukończył studia.
1731 Pomimo deszczu poszliśmy na grzyby.
/74/ I przy zachowaniu ostrożności wypadek może się zdarzyć.
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/75/ Pójdę tam choćby w niedzielę.
/76/ Pojechali do Turcji mimo ostrzeżeń.
HU Wbrew zwyczajowi kupił dzieciom czekoladę.
/78/ Choć chory przyszedł na spotkanie.

K. OKOLICZNIK SKUTKU. Wyraża treść, będącą rezultatem 
czynności, stanu lub właściwości, wyrażonych w składniku określa
nym.

/79/ Opaliła się na czerwono.
/80/ Uczył się na same piątki.
/81/ Pytała go o to do znudzenia.
/82/ Walczyli aż do zwycięstwa.
/83/ Tłukli wszystko na miazgę.
/84/ Zamęczyli go na śmierć.

3.5. FUNKCJA SYNTAKTYCZNA PRZYDAWKI

§ 22. Definicja przydawki. Przydawka jest określeniem rzeczowni
ka, niezależnie od tego, czy ten rzeczownik jest podmiotem, czy inną 
częścią zdania. Tworzy ona związek składniowy na zasadzie 1. zgody 
(wysokie drzewo). 2. rządu (kwiat paproci), 3. przynależności (chleb 
z masłem).

§ 23. Rodzaje przydawek. Klasyfikację przydawek przeprowadzi
my na podstawie kryterium formalnego. Zrezygnujemy z podziału 
przydawek na właściwe, czyli określające rzeczownik zwykły, oraz na 
niewłaściwe, czyli określające rzeczownik odczasownikowy. A zatem 
w związkach dom ojca i czytanie książki przydawkę ojca i przydawkę 
książki będziemy traktowali tak samo, tzn. jako przydawkę dopełnia
czową, chociaż ojca określa rzeczownik zwykły, a książki rzeczownik 
odczasownikowy. Podobnie w związkach chleb z masłem i rozmowa 
z ojcem przydawkę z masłem oraz przydawkę z ojcem określimy jako 
przyimkową.
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A. PRZYDAWKA PRZYMIOTNA. Występuje w związku zgody 
z rzeczownikiem określanym. Dostosowuje się do niego pod względem 
przypadka, liczby i rodzaju. W funkcji tej przydawki stoją części mowy, 
które odmieniają się tak jak przymiotniki, a zatem: przymiotniki, za
imki przymiotne, liczebniki od jeden do cztery, liczebniki porządkowe 
i pozostałe o odmianie przymiotnikowej, imiesłowy odmienne.

/1/ Mariola ma oczy zielone.
III Tymi słowy pożegnał nas.
/3/ Moja siostra studiuje.
/4/ Jaką książkę teraz czytasz?
/51 Pierwsza klasa siada z przodu.
/6/ Rozmawialiśmy z czterema uczniami.
/7/ To jest interesująca propozycja.
/8/ Śpimy przy otwartym oknie.

B. PRZYDAWKA RZECZOWNA W ZWIĄZKU ZGODY. Skład
nik, pełniący funkcję tej przydawki, jest wyrażany za pomocą rzeczow
nika, który łączy się z rzeczownikiem określanym na zasadzie związku 
zgody. Zgoda dotyczy przypadka i liczby: statek przetwórnia, kobieta 
lekarz, doktor Ewa, brat lekarz, król Zygmunt.

/9/ Była pierwszą kobietą premierem.
/10/ Zdobył zawód inżyniera elektryka.
/11/ Był to taki pies widmo.
/12/ Zamieszkali w zamku fortecy.
/13/ Samochód pułapka eksplodował w centrum miasta.
/14/ Po parku spacerowała kobieta z wężem dusicielem.
/15/ To był film o rekinach ludojadach.

C. PRZYDAWKA RZECZOWNA W ZWIĄZKU RZĄDU. Jej funk
cję pełni rzeczownik w dopełniaczu, celowniku lub narzędniku. Naj
częstsza jest przydawka dopełniaczowa [Jodłowski 1976,87-88].

1. przydawka celownikowa:
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/16/ Podziękowania rodzicom wysłano na specjalnych kart
kach.

/17/ Pomoc dzieciom nadeszła z całego świata.
/18/ Został odznaczony za służbę ojczyźnie.

2. przydawka narzędnikowa:

/19/ Zawodnik zwyciężył w rzucie oszczepem.
/20/ Rozwija stale swoje zainteresowania astrologią.
/21/ Nie pomoże bicie pięścią.

3. przydawka dopełniaczowa:

/22/ Oglądaliśmy przepiękny zachód słońca.
/23/ Mieszkanie sąsiadki zalała woda.
/24/ Nudzi mnie czytanie gazet.
/25/ Właściciel domu podniósł czynsz.
/26/ Spotkamy się w czytelni czasopism.

D. PRZYDAWKA PRZYIMKOWA. Tworzy z rzeczownikiem okre
ślanym związek przynależności. Ma postać wyrażenia przyimkowego.

/27/ Ktoś zostawił otwarte drzwi do piwnicy.
/28/ Bardzo mnie uspokaja chodzenie po lesie.
/29/ Rozmowa z kierowcą jest zabroniona.
/30/ Jest Polakiem z urodzenia.

E. PRZYDAWKA PRZYSŁÓWKOWA. Ma postać przysłówka, 
łączącego się z rzeczownikiem na zasadzie składni przynależności.

/31/ Chodzenie piechotą męczy go.
/32/ Bieg na przełaj jest dyscypliną sportową.
/33/ W skoku wzwyż zwyciężył nasz zawodnik.
/34/ Bieganie boso jest zdrowe.
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F. PRZYDAWKA ORZEKAJĄCA. Charakteryzuje się tym, że wy
stępuje w apozycji, tzn. po składniku określanym i oddzielona pauzą 
(przecinkiem). Można powiedzieć o niej, że ma częściowo charakter 
predykatywny, czyli łączy w sobie funkcję przy dawki i orzeczenia.

/35/ W tym czasie wójt, stary wdowiec, ożenił się trzeci raz.
/36/ Dziecko, chore, drżało z zimna.
/37/ Żubr, z natury łagodny, przed człowiekiem uchodzi z daleka.
/38/ Posłowie,spragnieniwładzy.zapomnielioswoichpodstawo- 

wych obowiązkach wobec narodu.

4. SCHEMAT SKŁADNIOWY

§ 24. Pojęcie schematu składniowego. Schematem (wzorcem) skła
dniowym nazywa się strukturę syntaktyczną, która stoi u podstaw kon
kretnych wypowiedzeń, realizowanych w tekstach i w wypowiedziach 
danego języka. O postaci schematu decyduje osobowa forma czasow
nika lub jej ekwiwalent, stanowiąca główną część każdego zdania.

Schematy syntaktyczne (wzorce syntaktyczne, wzorce zdaniowe) 
należą do systemu języka. Są one przekazywane tradycją społeczną 
podobnie jak inne elementy (morfemy, leksemy) systemu językowego. 
W komunikacji językowej, a więc w tekstach i wypowiedziach dane
go języka, występuje nieskończona liczba wypowiedzeń. Każde z ta
kich wypowiedzeń jest czymś swoistym, utworzonym w specyficznym 
kształcie, za każdym razem czymś nowym. Wypowiedzenia te są jed
nak tworzone według określonych zasad i reguł, a również zawierają 
elementy strukturalne, czyli wchodzące w skład systemu języka. Sche
mat składniowy jest tym właśnie systemowym składnikiem wypowie
dzeń. Liczba schematów w systemie danego języka jest ograniczona. 
Na ich podstawie powstaje nieskończona ilość wypowiedzeń empi
rycznych dzięki pozasystemowym składnikom wypowiedzi, takim jak 
np. różne modyfikacje podstawowych typów intonacji oraz szyku, roz
budowywanie składników systemowych w zespoły o charakterze tek
stowym (niesystemowym) itp.
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Podstawą przyporządkowania wypowiedzeń, realizowanych w tek
ście, do odpowiednich schematów jest przede wszystkim czasownik 
i jego możliwości konotacyjne. Informacje na temat podstawowych 
schematów współczesnej polszczyzny można znaleźć w pracy Z. Salo- 
niego i M. Świdzińskiego.

Jeżeli zastanowimy się nad zdaniami typu A: Rower rdzewieje; 
Dziecko śpi; On kłamie; Brat pracuje; Odpoczywam; Nasi kontrahenci 
rozmyślili się; Dlaczego plączesz?; Drzewo rośnie itp. i porównamy je 
ze zdaniami typu B: Kupujemy samochód; Rządzi krajem; Pożyczam 
książkę; Rozłożył gazetę; Zdenerwował mnie; Przeczytaliśmy ogłoszenie; 
Nie piszemy listu; Słuchamy radia oraz ze zdaniami typu C: Zajmuje się 
małym dzieckiem; Zastanawia się nad tym problemem; Rozmyśla o nie
bieskich migdałach; Martwi się jego kłopotami; Rozmawia z koleżanką; 
Kocha się w niej, to wyraźnie widzimy, że w typie A nie jest możliwe 
wprowadzenie do zdania dopełnienia, a jeżeli nawet byłoby to możli
we, tak jak w przypadku zdania Brat pracuje -> Brat pracuje nad tym 
zagadnieniem, to czasownik pracować nabiera innego znaczenia, por. 
Pracować nad czymś = Zajmować się czymś.

W typie drugim pojawiły się zdania zawierające dopełnienie bliż
sze, występujące w bierniku (czytam gazetę), w dopełniaczu (poszukuję 
książki, nie płaci czynszu) lub w narzędniku (rządzi krajem). Zauważ
my, że użycie dopełnienia bliższego w cytowanych wyżej przykładach 
typu B jest istotne, można nawet powiedzieć obowiązkowe, jeżeli chce- 
my wypowiedzieć skończoną, pełną treść. Brak dopełnienia jest możli
wy wówczas, kiedy kontekst lub sytuacja pozwala na jego uzupełnienie. 
A zatem brak dopełnienia w przykładach typu B powoduje powstanie 
konstrukcji eliptycznej. Elipsą bowiem nazywamy opuszczenie części 
zdania, domyślnej na tle kontekstu.

Trzeci typ charakteryzuje się występowaniem dopełnienia dalsze
go, które również ma charakter obowiązkowy, ze względu na to, że jego 
brak powoduje niepełność treściową wypowiedzenia.

Moglibyśmy w ten sposób wskazać również typ zdań, w którym 
obowiązkowe jest występowanie zarówno dopełnienia bliższego, jak 
również dalszego. Nazwijmy go typem D: Dał nam swój obraz; Poda
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rowali im samochód; Zaskoczył nauczyciela swoim tupetem; Sprzedali 
dzieciom gumę do żucia; Nie udzielił pomocy ofiarom katastrofy.

Zdanie, czyli wypowiedzenie zawierające osobową formę czasowni
ka lub jej ekwiwalent (tzw. finitywną formę czasownika), jest ukształ
towane wokół centrum, którym jest właśnie ów czasownik w formie 
finitywnej. Czasownik jako centrum wyznacza elementy konieczne 
struktury wewnętrznej zdania. Te elementy wewnętrznej struktury 
zdania, czyli obowiązkowe ze względu na charakter językowy centrum, 
nazywamy schematem składniowym. Innymi słowy, elementy schema
tu wyznacza czasownik w ten sposób, że otwiera miejsca do uzupełnie
nia przez określone rodzaje części zdania. I tak np. czasowniki prze
chodnie (czytać, pisać, poszukiwać) otwierają miejsca, które powinny 
zostać uzupełnione przez dopełnienie bliższe, gdyż w przeciwnym 
razie zdanie mogłoby być odczuwane jako niepełne, eliptyczne. Cza
sowniki typu interesować się, zastanawiać się, myśleć otwierają miejsca, 
które wypełniają dopełnienia dalsze. Czasowniki typu podarować (coś 
komuś), sprzedać (komuś coś) otwierają dwa miejsca: dla dopełnienia 
bliższego i dla dopełnienia dalszego.

§ 25. Konotacja. Opisane wyżej zjawisko otwierania miejsc dla okre
ślonych części zdania nazywa się konotacją. W teorii składni przez ko
notację rozumie się to, że określone klasy wyrazów otwierają obok siebie 
miejsca dla pewnych klas innych wyrazów, tzn. zapowiadają je, wymaga
ją ich. Związek syntaktyczny polega tu na stosunku wyrazu konotujące- 
go do konotowanego. Zjawisko konotacji wynika z niekompletności zna
czeniowej wyrazów konotujących. Wyrazy konotujące nie są same przez 
się pełne znaczeniowo, nie dają pełnej informacji. Cały zespół, złożony 
z wyrazu konotującego i z otwartych obok niego miejsc dla określonych 
klas wyrazów konotowanych, nazywamy schematem składniowym.

W zdaniu, jak stwierdziliśmy wyżej, centrum stanowi czasownik, 
a zatem konotującym członem zdania jest orzeczenie. Innymi słowy, 
elementy strukturalne zdania skupiają się w orzeczeniu.

Orzeczenie może konotować tylko podmiot (por. typ A). Może też 
konotować podmiot oraz dopełnienie bliższe (typ B). Niektóre cza
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sowniki konotują tylko podmiot i dopełnienie dalsze (typ C). Są jed
nak i takie czasowniki, które konotują podmiot oraz dwa dopełnienia, 
najczęściej bliższe i dalsze (typ D).

Pojawia się pytanie: czy istnieją czasowniki, które nie konotują 
żadnego członu? Wydawałoby się, że takimi „monadami” składnio
wymi są czasowniki, opisujące zjawiska atmosferyczne, przyrodnicze, 
np. grzmi, świta, dnieje. Tworzą one samodzielnie pełne, zrozumiałe 
wypowiedzenia. Ale ich samodzielność jest tylko pozorna, bowiem se
mantycznie konotują one okolicznik miejsca. Ta właśnie pozycja musi 
zostać zapełniona wówczas, gdy miejsce zajścia zjawiska, o którym 
mowa, różni się od miejsca, w którym znajduje się mówiący [Karolak 
2002, 175]. Do czasowników, konotujących okolicznik miejsca, zali
czymy takie np. wyrazy: mieszkać, znajdować się, przebywać (gdzieś). 
Por. Mieszkamy w Krakowie, Buenos Aires znajduje się w Argentynie.

Możemy powiedzieć, że ośrodkiem schematu jest wyraz zdanio- 
twórczy (nosiciel schematu), który konotuje jedno lub więcej miejsc 
wypełnianych przez wyrazy konotowanej klasy. Każde z konkretnych 
wypowiedzeń, realizowanych w tekstach danego języka, jest warian
tem jakiegoś schematu. Między schematem składniowym a wypo
wiedzeniem zachodzi zatem podobny stosunek jak między fonemem 
a głoskami (wariantami danego fonemu) oraz morfemem a morfami 
(postaciami alternacyjnymi morfemu) [Milewski 1969, 102-104].

W języku polskim schematy składniowe nie określają szyku. Mo
żemy powiedzieć, że schemat składniowy abstrahuje od składu leksy
kalnego zdania, od porządku linearnego elementów oraz od występo
wania różnych członów luźnych, czyli strukturalnie niewymaganych, 
por. Wczoraj po południu Ewa kupiła sukienkę w sklepie za pieniądze 
swojego męża. Człony istotne dla schematu składniowego, czyli człony 
konotowane przez orzeczenie kupiła to podmiot Ewa i dopełnienie su
kienkę. Pozostałe człony są nieobowiązkowe, luźne, fakultatywne.





ROZDZIAŁ III 
WYPOWIEDZENIE ZŁOŻONE

§ 1. Segmentacja wypowiedzeń. Wypowiedzenie złożone można 
najprościej zdefiniować jako strukturę o pełnym znaczeniu, składa
jącą się z dwu lub więcej struktur mniejszych, które swoją budową 
przypominają wypowiedzenie pojedyncze. W języku pisanym struk
tura ta mieści się między dużą literą jako początkiem wypowiedze
nia a kropką jako jego końcem. W języku mówionym ustalenie granic 
wypowiedzenia złożonego jest utrudnione, a często i niewykonalne, 
ze względu na bardziej rozluźnioną budowę syntaktyczną wypowie
dzi mówionej oraz z braku wyrazistych sygnałów odgraniczających 
poszczególne segmenty składowe. W tym rozdziale zajmować się bę
dziemy charakterystyką składniową wypowiedzeń złożonych odmia
ny pisanej.

Wypowiedzenia złożone segmentujemy na tzw. wypowiedze
nia składowe. A zatem wypowiedzenie złożone możemy zdefinio
wać jako strukturę złożoną z wypowiedzeń składowych, między któ
rymi zachodzą określone relacje. Te relacje to stosunki syntaktyczne, 
polegające na: 1. równorzędności dwu lub więcej wypowiedzeń skła
dowych, czyli na stosunku współrzędności oraz 2. zależności jednego 
wypowiedzenia składowego od innego w tym samym wypowiedzeniu 
złożonym, czyli na stosunku podrzędności. Używając terminu „sto
sunek podrzędności” mamy na myśli zawsze stosunek, polegający na 
tym, że jedno z wypowiedzeń jest nadrzędne, a drugie wobec niego 
podrzędne. Zamiast nieporęcznego terminu „stosunek nadrzędno- 
-podrzędny” będziemy używali, zaproponowanego wyżej, określenia 
„stosunek podrzędności”.

Stosunki syntaktyczne współrzędności i podrzędności wynika
ją zawsze z relacji pomiędzy dwoma wypowiedzeniami składowymi.
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A zatem pamiętajmy o tym, że określenie wypowiedzenie pod
rzędne lub wypowiedzenie nadrzędne lub też wypowiedze
nie współrzędne nie przysługuje poszczególnym wypowiedzeniom 
składowym jako takim, lecz relacji tych wypowiedzeń do innych wy
powiedzeń składowych w tym samym wypowiedzeniu złożonym.

W zależności od ilości wypowiedzeń składowych w wypowiedze
niu złożonym mówimy o wypowiedzeniu dwukrotnie i wielokrotnie 
(trzykrotnie, czterokrotnie..., dziesięciokrotnie itd.) złożonym. Pod
stawą wyodrębniania wypowiedzeń składowych jest segmentacja cią
gu wypowiedzeniowego, polegająca na analizie członów konstytu
tywnych tych wypowiedzeń oraz wskaźników zespolenia (spójników 
i zaimków) z punktu widzenia tego, czy łączą one składniki w obrębie 
wypowiedzenia składowego, czy też odrębne wypowiedzenia składo
we. Niekiedy wypowiedzenia składowe połączone są bezspójnikowo, 
czemu w tekście pisanym odpowiada znak interpunkcyjny, najczęściej 
przecinek.

Przy segmentacji na wypowiedzenia składowe trzeba uważać na 
to, że często dany spójnik nie łączy dwóch wypowiedzeń składowych, 
pomiędzy którymi stoi w ciągu tekstowym. Należy wówczas odszu
kać wśród kolejnych wypowiedzeń składowych to właściwe, które jest 
drugim członem relacji, wyznaczonej danym wskaźnikiem zespolenia. 
Pokażemy to na przykładzie:

W ciągu dwóch dni Tomek jeszcze dwukrotnie odwiedził Sally', | któ
ra tak go polubiła2, | że3“ | gdy nadeszła w końcu chwila pożegnania4, | 
rozpłakała się serdecznie311. |

Segmentacja tego wypowiedzenia złożonego wygląda następująco:

[1] W ciągu dwóch dni Tomek jeszcze dwukrotnie odwiedził 
Sally

[2] która tak go polubiła
[3] (że) /.../ rozpłakała się serdecznie
[4] (gdy) nadeszła w końcu chwila pożegnania
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Powyższe wypowiedzenie złożone składa się z czterech wypowie
dzeń składowych. Wypowiedzenia te wchodzą w następujące relacje 
względem siebie: A [1]-[2], B [2]-[3], C [3]-[4].

Wszystkie te relacje mają charakter syntaktycznego stosunku 
podrzędności. Wykładnikiem językowym (formalnym) relacji A jest 
zaimek względny która. Później powiemy, że [2] jest wobec [1] wy
powiedzeniem składowym względnym, rozwijającym. Wykładni
kiem relacji B jest spójnik że, a wypowiedzenie składowe [3] jest wo
bec [2] spójnikowym, okolicznikowym stopnia i miary (pytanie: Do 
jakiego stopnia polubiła go?). Zwróćmy uwagę na to, że spójnik że nie 
stoi w tekście koło wypowiedzenia, które jest drugim członem relacji, 
wyrażanej przez ten spójnik. Jest to zjawisko bardzo częste, nie tylko 
w przypadku spójnika że, ale również innych, np. spójnika i. Niekiedy 
przy segmentacji na wypowiedzenia stosuje się zapis, np. [la]... [Ib]. 
W naszym przykładzie oznaczyliśmy że jako [3a], natomiast wypo
wiedzenie składowe Rozpłakała się serdecznie jako [3b]. Jest tu pew
na nieścisłość, gdyż spójnik nie należy do wypowiedzenia składowego, 
jednak dopuszczamy ją ze względu na aspekt praktyczny - uproszcze
nie zapisu. To, że wskaźnik zespolenia nie należy do wypowiedzenia 
składowego, sygnalizuje okrągły nawias. Zauważmy, że z taką sytuacją 
mamy do czynienia w przypadku połączenia spójnikowego. Spójniki, 
np. że, gdy w naszym przykładzie, tylko określają, precyzują relacje, 
zachodzące między wypowiedzeniami składowymi. Natomiast zaim
ki względne nie są wyłącznie znakami relacji między wypowiedzenia
mi, ale i należą do wypowiedzenia składowego (podrzędnego). Ich typ, 
a często i forma (dotyczy to odmiennych zaimków względnych), zależą 
od struktury wypowiedzenia składowego / wypowiedzeń składowych 
[Wróbel 2001, 79, 293 i n.J. Na przykład zaimek która zastępuje w wy
powiedzeniu [2] rzeczownik Sally z wypowiedzenia [1], dlatego musi 
wystąpić w liczbie pojedynczej i rodzaju żeńskim. Przypadek zaimka 
która (mianownik) zależy od czasownika - członu konstytutywnego 
[2], por. kto? co?polubił.

Wróćmy jednak do segmentacji. Wykładnikiem relacji C jest spój
nik gdy, a wypowiedzenie [4] jest wobec [3] wypowiedzeniem składo
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wym spójnikowym, podrzędnym okolicznikowym czasu (pytanie: Kie
dy rozpłakała się?).

A zatem analizowane wypowiedzenie jest złożone czterokrotnie, 
bo składa się z czterech wypowiedzeń składowych. Wypowiedzenie 
[1] jest tym, od którego semantycznie i formalnie są uzależnione 
wszystkie pozostałe. Jest ono najbardziej niezależne, mogłoby istnieć 
samo bez pozostałych wypowiedzeń składowych. Wypowiedzenie 
[1] nazwiemy wypowiedzeniem głównym.

Wykres podanego wypowiedzenia:

I

! 3a ,.Jb
““““ ' ‘' I

4 ;

1. RELACJE WYPOWIEDZEŃ SKŁADOWYCH
ORAZ ICH WYKŁADNIKI

§ 2. Wskaźniki zespolenia [Klemensiewicz 1969, 68 in.J.
Do wskaźników zespolenia zaliczamy spójniki i zaimki - względne 

i pytajne. Jeżeli porównamy dwa wypowiedzenia pojedyncze, stojące 
obok siebie w tekście, ale oddzielone kropką i dużą literą, z wypowiedze
niem złożonym, w skład którego wchodzą takie same wypowiedzenia, 
ale nie jako samodzielne, lecz składowe, wówczas okazuje się, że spo
sób połączenia ma istotną funkcję znaczeniową oraz tekstową (może 
być sygnałem odmiany stylistycznej lub gatunku tekstu).

/0/ Nie czuję się najlepiej. Zostaję w domu.
/1/ Nie czuję się najlepiej, zostaję w domu.
121 Nie czuję się najlepiej, więc zostaję w domu.
/3/ Ponieważ nie czuję się najlepiej, zostaję w domu.
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/4/ Kiedy nie czuję się najlepiej, zostaję w domu.
/5/ Jeżeli nie czuję się najlepiej, zostaję w domu.
/6/ * Chociaż nie czuję się najlepiej, zostaję w domu.
HI Nie czuję się najlepiej, że zostaję w domu.
/8/ Nie czuję się najlepiej, kiedy zostaję w domu.
/9/ Nie czuję się najlepiej, chociaż zostaję w domu.

Przykład /0/ reprezentuje dwa odrębne i samodzielne wypowiedze
nia pojedyncze. Mogą być one różnie rozumiane, ich znaczenie wynika 
z kontekstu, a brak ściślejszego formalnego powiązania w postaci wy
razu zespalającego lub nawiązującego pozwala na wielość interpretacji. 
Podobnie w przykładzie /1/ możemy różnie interpretować znaczenie, 
wynikające z połączenia obu wypowiedzeń składowych, gdyż są one 
zespolone luźno, bez wskaźnika zespolenia. Takie połączenie bezspój- 
nikowe nazywa się w składni juxtapozycją. Juxtapozycja należy do re
lacji na zasadzie stosunku współrzędności.

Przykład III reprezentuje połączenie spójnikowe (WIĘC), stano
wiące relację na zasadzie stosunku współrzędności. Mamy tu do czynie
nia z relacją wynikania. Treść wypowiedzenia Zostaję w domu została 
tu ujęta dzięki spójnikowi WIĘC (wskaźnikowi zespolenia o charakte
rze współrzędnym), w sposób skonkretyzowany poprzez odniesienie 
do treści Nie czuję się najlepiej. Inaczej mówiąc, z tego, że nie czuję się 
najlepiej, wynika, że zostaję w domu.

Przykład /3/ pokazuje sytuację, kiedy te same co poprzednio wy
powiedzenia składowe wchodzą w relację na zasadzie podrzędności, 
której formalnym wykładnikiem jest spójnik PONIEWAŻ. Wypowie
dzenie Nie czuję się najlepiej zostało podporządkowane, jako podrzęd
ne w tej relacji, formalnie i znaczeniowo wypowiedzeniu składowemu 
nadrzędnemu Zostaję w domu i zastępuje w nim okolicznik przyczy
ny (Ponieważ nie czuję się najlepiej, zostaję w domu -> Zostaję w domu 
z powodu nienajlepszego samopoczucia).

Przykłady /4/ i /5/ są podobne częściowo do przykładu /3/, ponie
waż wypowiedzenia składowe wchodzą tu też w relację na zasadzie 
podrzędności. Jej wykładnikami są: w /4/ wskaźnik zespolenia - za
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imek względny KIEDY, a w /5/ wskaźnik zespolenia - spójnik JEŻE
LI. Wypowiedzenie składowe Nie czuję się najlepiej staje się podrzędne 
wobec wypowiedzenia Zostaję w domu. Jest to stosunek syntaktyczny 
podrzędności, którego człon podrzędny pełni w przykładzie /4/ funk
cję okolicznika czasu (pytanie: Kiedy zostaję w domu?), w przykładzie 
/5/ - funkcję okolicznika warunku (pytanie: Pod jakim warunkiem zo
staję w domu?). Zwróćmy uwagę za każdym razem, jakie różnice zna
czeniowe wprowadza wskaźnik zespolenia. Każde z tych wypowiedzeń 
złożonych nabiera innego odcienia znaczeniowego, uzyskuje inną 
interpretację. I tak np. w porównaniu z przykładem /3/, wypowiedze
nia złożone /4/ i /5/, a zwłaszcza /5/, przyjmują znaczenie nie jedno
krotnej, a wielokrotnej, powtarzającej się czynności o znaczeniu „za
wsze kiedy nie czuję się najlepiej zostaję w domu”.

Przykład /6/ ilustruje sytuację, kiedy jakiś spójnik, w tym wypad
ku CHOCIAŻ, nie może zostać zastosowany jako wskaźnik zespole
nia, gdyż w przypadku użycia go, powstałaby struktura bezsensowna, 
nieakceptowalna w polszczyźnie ze względów znaczeniowych. Jednak 
w pewnych kontekstach, być może, i taka struktura mogłaby zostać 
użyta.

Przykład /8/ pokazuje, jak może zmienić się znaczenie wypowie
dzenia złożonego, jeżeli wskaźnik zespolenia zmieni swoją pozycję 
i tym samym relacja zostanie odwrócona. To, co było wypowiedze
niem podrzędnym, staje się nadrzędnym i odwrotnie. Porównajmy: 
1. Kiedy nie czuję się najlepiej, zostaję w domu-, 2. Nie czuję się najlepiej, 
kiedy zostaję w domu.

Oczywiście znaczenie jest różne. W pierwszym wypowiedzeniu jest 
mowa o tym, że ktoś nie wychodzi z domu, kiedy czuje się nienajlepiej. 
W drugim natomiast, że ktoś nie lubi zostawać w domu i czuje się wte
dy nienajlepiej. Przykłady /7/ i /9/ pokazują znaczenia wprowadzane 
przez inne jeszcze spójniki, które w naszym przykładzie mogą łączyć 
się tylko z wypowiedzeniem składowym Zostaję w domu.

Powyższa analiza przykładów pozwala na sformułowanie następu
jących wniosków na temat charakteru i funkcji wskaźników zespolenia 
w wypowiedzeniu złożonym.
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1. Wskaźnik zespolenia jest znakiem językowym połączenia (ze
spolenia) dwu wypowiedzeń w jedną całość syntaktyczną.

2. To właśnie wskaźnik zespolenia bardzo często decyduje o war
tości komunikatywnej wypowiedzenia złożonego i o jego interpretacji 
treściowej.

3. Tam, gdzie nie ma wskaźnika zespolenia, por. /1/, wyrażonego 
wyrazem zespalającym, funkcję wskaźnika pełni melodia, akcent i typ 
pauzy, czyli tzw. czynniki prozodyczne.

4. Do wyrazowych wskaźników zespolenia zaliczamy spójniki oraz 
zaimki względne {Zrobię, co każesz-, Rób, jak chcesz-, To jest ta książka, 
którą teraz czytam itd.). Zaimki względne mają w wypowiedzeniu nad
rzędnym tzw. odpowiednik zespolenia, por.: Zrobię (to), co zechcesz-, 
Rób (tak), jak chcesz-. Kto chce, (ten) niech idzie ze mną-, Starałem się 
(tyle), ile mogłem. Odpowiedniki zespolenia nie muszą zawsze wystą
pić w wypowiedzeniu składowym nadrzędnym. Wystarczy fakt, że da 
się je uzupełnić, żeby dany wskaźnik zespolenia, łączący się z wypo
wiedzeniem składowym podrzędnym, uznać za połączenie względne. 
W wypowiedzeniach: Nie wiem, kto to powiedział-, Pytam się, jak uwa
żasz zaimki KTO i JAK, nie mają odpowiedników zespolenia, a zatem 
nie są względnymi wskaźnikami zespolenia. Mamy tu więc połącze
nie pytaj no-zależne [Jodłowski 1976, 183-184]. A oto inne przykłady 
z połączeniem pytajno-zależnym: Zapytaj, która godzina-, Powiedz, co 
to znaczy-, Nie wiem, co o tym sądzić. Określenie połączenie pytajno- 
-zależne wzięło się stąd, że wypowiedzenia, które mogłyby funkcjo
nować jako samodzielne pytania, np. Kto to powiedział? Co to znaczy?, 
zostały uzależnione od innych wypowiedzeń, zostały im podporząd
kowane. Warto zwrócić uwagę na orzeczenia, konstytuujące wypowie
dzenia nadrzędne. To zagadnienie wiąże się z problemem składniowej 
interpretacji tzw. mowy zależnej.

§ 3. Syntaktyczny stosunek współrzędności i podrzędności. Wy
kładnikami stosunku współrzędności są spójniki współrzędne (I, LUB, 
ALBO, WIĘC, ZATEM, ALE, LECZ, JEDNAK itd.) lub juxtapozycja, 
czyli połączenie bezspójnikowe. Przy połączeniu bezspójnikowym 
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mamy do czynienia z wymawianiowym (prozodycznym) wskaźnikiem 
zespolenia. Wyróżniamy następujące rodzaje stosunku współrzędno
ści: łączny, rozłączny, przeciwstawny, wynikowy, włączny. Omówimy 
je dokładniej w następnym podrozdziale.

Wykładnikami stosunku podrzędności mogą być spójniki, zaim
ki względne oraz zaimki pytajne. Ze względu na sposób połączenia 
wypowiedzenia składowe w stosunku podrzędności będziemy nazy
wali: spójnikowymi, względnymi oraz pytajno-zależnymi.

/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/

Poszła do lekarza, bo miała gorączkę.
Prosiłam ją, żeby przyszła o piątej.
Obiecali, że przyjadą.
Chociaż była zajęta, podeszła do telefonu.
Jeśli dostanie pieniądze, kupi sobie lody.
Dopóki zostanę w Krakowie, (dopóty) możesz mnie odwie
dzać.

/7/
/8/
/9/
/10/
/11/
/12/
/13/
/14/
/15/

Dostała (taką) bluzkę, jakiej pragnęła 
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga.
Idę (tam), dokąd mi każą
Temu szczęście sprzyja, kto jest odważny. 
Nie pamiętam, gdzie mieszkasz.
Powiedziano nam, którędy trzeba iść. 
Odpowiedz mi, czemu płaczesz.
Nie wiem, komu to zawdzięczam. 
Powiedz, kto przyszedł.

W przykładach /1/-/6/ jest połączenie spójnikowe, w /7/-/10/ 
względne, a w /11/-/15/ pytajno-zależne.

2. WYPOWIEDZENIA DWUKROTNIE ZŁOŻONE

Są to struktury, zawierające dwa wypowiedzenia składowe. Ze 
względu na rodzaj relacji między wypowiedzeniami składowymi, wy
powiedzenia dwukrotnie złożone dzielimy na:
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1. wypowiedzenia złożone współrzędnie
2. wypowiedzenia złożone podrzędnie

2.1. WYPOWIEDZENIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE

§ 4. Kryteria klasyfikacji wypowiedzeń złożonych współrzęd
nie. Rodzaje wypowiedzeń złożonych współrzędnie możemy rozróż
niać bądź ze względu na znaczenie, bądź ze względu na sposób ich 
łączenia. Ze względu na znaczenie dzielimy wypowiedzenia złożone 
współrzędnie na: łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe, włącz- 
ne (synonimiczne) [Jodłowski 1976, 192-194], [Klemensiewicz 1969, 
76-82]. Ze względu na sposób połączenia (zespolenia) wyróżniamy: 
współrzędnie złożone spójnikowe oraz współrzędnie złożone bez- 
spójnikowe.

§ 5. Rodzaje wypowiedzeń współrzędnie złożonych

A. WYPOWIEDZENIA ŁĄCZNE. Treści obydwu wypowiedzeń 
składowych po prostu łączą się ze sobą, czyli są ujmowane jako równo
rzędne. Schematycznie [Podracki 1989, 140-142] wygląda to tak:

1 (,) (i) (a) 2

/1/ Trochę sobie poczytam, a potem pójdę do sklepu.
/2/ Wiatr szumiał w gałęziach, powietrze drgało z gorąca.
/3/ Przybiegł do domu i zabrał się do klejenia samolotu.
/4/ Owce pasły się na hali, a owczarek wygrzewał się w słońcu.
/5/ Nie krzycz i nie podchodź do mnie!
/6/ Kupiłaś gazetę i przyniosłaś mleko?

B. WYPOWIEDZENIA ROZŁĄCZNE. Treści wypowiedzeń składo
wych wykluczają się wzajemnie. Treść jednego wypowiedzenia wyłącza 
równoczesne istnienie treści drugiego wypowiedzenia, czyli w okre- 
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słonych okolicznościach może zachodzić wyłącznie treść, wyrażona 
w jednym z wypowiedzeń.

1 (albo) (lub) 2
____________<............>____________

/7/ Przyjdziesz do mnie jutro albo nie przychodź wcale.
/8/ Kupili chyba jakiegoś psa lub wyprowadzili się do miasta.
/9/ Odczep się ode mnie albo zaraz wyjdź!
/10/ Albo zacznie padać deszcz albo ktoś zaraz przyjdzie.
/11/ Jest już albo późno albo z tobą coś nie tak.
/12/ Jest niezwykle zdolny albo ma dużo szczęścia.

C. WYPOWIEDZENIA PRZECIWSTAWNE. Treści wypowiedzeń 
pod jakimś względem przeciwstawiają się sobie.

1 (ale) (lecz) 2 
____________>............<____________

/13/ Powietrze było jeszcze zanieczyszczone, lecz wskaźniki kon
troli ekologicznej wykazywały poprawę.

/14/ Pojechali w Tatry, ale nie wzięli lin.
/15/ Posprzątałbym pokój, ale mi się nie chce.
/16/ Próbowali jeszcze raz, jednak znowu im się nie udało.
/17/ Przynieś owoce, ale nie kupuj w sklepie!
/18/ O mało nie doszło do kłótni, lecz na szczęście opanował się 

w porę.

D. WYPOWIEDZENIA WYNIKOWE. Treść jednego z wypowie
dzeń składowych wynika z drugiego.

1 (więc) (zatem) 2
____________>............>____________
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/19/ Nie chciało nam się wracać piechotą, więc zabraliśmy się 
z nimi samochodem.

/20/ Nie dostaliśmy odpowiedzi, zatem możemy spokojnie za
czekać.

/21/ O wszystkim już wiem, więc nie kłam.
/22/ Uzgodniliśmy przebieg zebrania, a więc jutro możemy 

przyjść.
/23/ Nie ma pasterza, to i owce głodne.
/24/ Nie przyszedł, wobec tego nie czekamy dłużej.
/25/ Pałali entuzjazmem, toteż spotkanie było udane.

E. WYPOWIEDZENIA WŁĄCZNE (SYNONIMICZNE). Treść jed
nego wypowiedzenia składowego włącza się w zakres treści wypowie
dzenia poprzedzającego, czyli właściwie mamy tu do czynienia z rów- 
noznacznością drugiego wypowiedzenia z pierwszym. Innymi słowy, 
treść drugiego wypowiedzenia stanowi inne ujęcie treści pierwszego 
wypowiedzenia składowego.

1 (czyli) (słowem) (to znaczy) 2

/26/ Jest środa po południu, czyli połowa tygodnia.
/27/ Zdał maturę, słowem zakończył edukację szkolną.
/28/ Wynik się nie zgadza, znaczy gdzieś jest błąd.
/29/ Szczeka głośno, słowem wrócił do zdrowia.

2.2. WYPOWIEDZENIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE

§ 6. Kryteria klasyfikacji wypowiedzeń złożonych podrzędnie. 
Wypowiedzenia złożone podrzędnie zawierają jedno wypowiedzenie 
składowe nadrzędne, a drugie podrzędne. Nadrzędność i podrzędność 
wynikają z zajmowanej pozycji wobec siebie, czyli z relacji na zasadzie 
syntaktycznego stosunku podrzędności. Stosunek podrzędności wy
krywamy w praktycznej analizie wypowiedzeń w ten sposób, że próbu
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jemy jednym z wypowiedzeń zapytać o drugie. To wypowiedzenie, któ
rym da się zapytać, jest wypowiedzeniem składowym nadrzędnym.

Nie wierzyła, że uda jej się wyjechać do Ameryki. Pierwszym wypo
wiedzeniem składowym możemy zapytać o drugie: W (kogo) co nie 
wierzyła? A zatem wypowiedzenie Nie wierzyła jest wypowiedzeniem 
nadrzędnym, wypowiedzenie zaś (że) uda jej się wyjechać do Ameryki 
jest wypowiedzeniem podrzędnym.

Zwróćmy uwagę na to, że wypowiedzenie podrzędne zastępuje 
dopełnienie, brakujące w wypowiedzeniu nadrzędnym. Moglibyśmy 
tę samą treść wyrazić mniej więcej następująco: Nie wierzyła w możli
wość wyjazdu do Ameryki. Blok {możliwość wyjazdu do Ameryki], peł
niący funkcję dopełnienia dalszego, jest ekwiwalentem syntaktycznym 
wypowiedzenia podrzędnego (że) uda jej się wyjechać do Ameryki. Po
wiemy, że to wypowiedzenie podrzędne jest wypowiedzeniem dopeł
nieniowym, bo:

1. pytamy o nie tak jak o dopełnienie (kogo? co?)
2. zastępuje niewyrażone dopełnienie zdania nadrzędnego.
W wypowiedzeniu Nie przyszła na egzamin, bo się rozchorowała, 

pytamy: Dlaczego nie przyszła do szkoły? Tę samą treść możemy wyra
zić inaczej, tzn. za pomocą wypowiedzenia pojedynczego: Nie przyszła 
na egzamin z powodu choroby. Wyrażenie przyimkowe z powodu cho
roby, pełniące w wypowiedzeniu pojedynczym funkcję syntaktyczną 
okolicznika przyczyny, jest syntaktycznym ekwiwalentem wypowie
dzenia podrzędnego (bo) się rozchorowała. Powiemy zatem, że to wy
powiedzenie podrzędne jest wypowiedzeniem okolicznikowym przy
czyny.

W wypowiedzeniu Rozmawialiśmy w parku z dziewczynką, któ
ra miała ładne długie warkocze, wypowiedzeniem nadrzędnym jest 
rozmawialiśmy w parku z dziewczynką, bo możemy zapytać: Z jaką 
lub z którą dziewczynką rozmawialiśmy w parku? Wypowiedzenie 
podrzędne która miała ładne długie warkocze możemy przekształ
cić w składnik wypowiedzenia nadrzędnego Rozmawialiśmy w par
ku z dziewczynką, mającą ładne długie warkocze lub Rozmawialiśmy 
w parku z dziewczynką o ładnych długich warkoczach. Zarówno ekwi
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walent mającą ładne długie warkocze, jak również o ładnych długich 
warkoczach pełni w wypowiedzeniu pojedynczym funkcję przydawki. 
A zatem wypowiedzenie podrzędne która miała ładne długie warkocze 
jest wypowiedzeniem podrzędnym przydawkowym.

W wypowiedzeniu Kto zwycięży w turnieju, pojedzie na wycieczkę 
do Włoch o wypowiedzenie Kto zwycięży w turnieju możemy zapytać 
wypowiedzeniem drugim, mianowicie: Kto pojedzie na wycieczkę do 
Włoch? Wypowiedzenie Kto zwycięży w turnieju możemy przekształ
cić w blok {zwycięzca w turnieju}, który pełni w wypowiedzeniu poje
dynczym Zwycięzca w turnieju pojedzie na wycieczkę do Włoch funkcję 
podmiotu. A zatem wypowiedzenie Kto zwycięży w turnieju jest wypo
wiedzeniem podrzędnym podmiotowym.

W wypowiedzeniu Wiatr był taki, że wyrywał drzewa z korzenia
mi wypowiedzenie Wiatr był taki jest nadrzędne, bo możemy nim za
pytać: Jaki był wiatr? Wypowiedzenie podrzędne wyraźnie uzupełnia 
brakujący w wypowiedzeniu nadrzędnym orzecznik por.: Wiatr był 
bardzo mocny.

§ 7. Wypowiedzenia podrzędne uzupełniające i rozwijające. W po
przednim paragrafie pokazaliśmy, w jaki sposób wypowiedzenia pod
rzędne uzupełniają brakujące lub niepełne części wypowiedzenia nad
rzędnego. Bez tego uzupełnienia wypowiedzenie nadrzędne nie jest 
w pełni zrozumiałe. Wypowiedzenia podrzędne uzupełniające okre
ślamy w taki sam sposób jak części zdania, które są przez nie uzupeł
niane. Mamy więc wypowiedzenia podrzędne podmiotowe, orzeczni
kowe, dopełnieniowe, okolicznikowe oraz przydawkowe.

Oprócz wypowiedzeń podrzędnych uzupełniających istnieją rów
nież wypowiedzenia podrzędne rozwijające. Rozwijający stosunek 
między wypowiedzeniem nadrzędnym i podrzędnym zachodzi wów
czas, gdy wypowiedzenie podrzędne rozwija treść wypowiedzenia nad
rzędnego. Wypowiedzenie nadrzędne w takich wypadkach nie wyma
ga uzupełnienia, ponieważ jest znaczeniowo pełne. Weźmy pod uwagę 
następujący przykład: Zauważyła brudne naczynia w zlewie, co ją do 
reszty rozsierdziło. Wypowiedzenia rozwijające bardzo często przypo
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minają znaczeniowo wypowiedzenia współrzędne, choć pod względem 
formalnym mają strukturę podrzędną. Powyższy przykład wykazuje 
podobieństwo treściowe do wypowiedzenia współrzędnie złożonego: 
Zauważyła brudne naczynia i to ją do reszty rozsierdziło. Niekiedy wy
powiedzenia rozwijające są podobne do wypowiedzeń podrzędnych 
przydawkowych. Granica między nimi jest czasem płynna. Z wypo
wiedzeniem rozwijającym, a nie przydawkowym, mamy do czynienia 
w takim oto przykładzie: Znaleźli się przed domem, do którego wstępu 
pilnowały dwa duże psy. Wypowiedzenie do którego wstępu pilnowały 
dwa duże psy nie zastępuje przydawki w wypowiedzeniu nadrzędnym, 
nie określa cechy domu, nie da się go też zamienić na przydawkę. Wy
powiedzenie to rozwija tylko treść wypowiedzenia nadrzędnego.

$ 8. Rodzaje wypowiedzeń podrzędnych uzupełniających

A. WYPOWIEDZENIA PODMIOTOWE. Podrzędne wypowie
dzenie podmiotowe pełni funkcję niewyrażonego lub ogólnie wska
zanego podmiotu wypowiedzenia nadrzędnego. Tradycyjnie za pod
miotowe uważa się takie wypowiedzenia, które 1. rozpoczynają się od 
wyrazu kto-, co (w mianowniku); ktokolwiek oraz 2. występują po wy
powiedzeniach nadrzędnych, zawierających jako orzeczenia wyrazy 
typu: prawda, nieprawda, wiadomo, jasne, pewne, wypada, należy, zda- 
je się, dobrze, źle, boli, martwi, cieszy, dziwi, trafia się, szkoda, trzeba, 
wydawało się, nie do wiary, jest zrozumiałe, itp. [Klemensiewicz 1969, 
83-84].

/1/ Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.
121 Ktokolwiek jesteś, odezwij się.
/3/ Cokolwiek się dzieje, nic mnie to nie obchodzi.
/4/ Kto robił inaczej, narażał się na drwiny całego miasteczka.
151 Co się stało, to się nie odstanie.

Są to wypowiedzenia podrzędne podmiotowe. Ze względu na 
sposób połączenia (zespolenia) są to wypowiedzenia względne.
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Wskaźnikami zespolenia są zaimki względne, które w wypowiedze
niu nadrzędnym są sygnalizowane przez odpowiedniki zespolenia, 
por. co... to, kto... ten. Z reguły jednak odpowiedniki są w wypowie
dzeniach pomijane, jak to widać na podstawie powyższych przykła
dów.

/6/ Okazało się, że wszyscy byli zaskoczeni.
/7/ Jest pewne, że zabraknie nam pieniędzy.
/8/ Szkoda, że tak szybko musisz wracać.
/9/ Trzeba, żeby ktoś tam poszedł.
/10/ Kusiło ją, żeby mu o tym powiedzieć.
/11/ Zdarzało się, że nikt nie przychodził.
/12/ Jest zrozumiałe, że nie możecie na to przystać od razu.

Ze względu na formę zespolenia przykłady od /6/ do /12/ należą do 
spójnikowych.

B. WYPOWIEDZENIA ORZECZNIKOWE. Pełnią one funkcję 
niewyrażonego lub ogólnie wskazanego orzecznika wypowiedzenia 
nadrzędnego. A oto przykłady:

/1/ Nie jestem tym, za kogo mnie bierzesz.
III Ta praca nie jest taka, jak sobie wyobrażasz.
/3/ Jaki pan, taki kram.
/4/ Jaka praca, taka płaca.
/5/ Kraków jest dla Polski tym, czym Rzym dla chrześcijań

stwa.
/6/ Był dla mnie tym, czym starszy brat dla rodzeństwa.

Ze względu na formę zespolenia, cytowane przykłady należą do 
względnych. A oto jeszcze przykład wypowiedzenia orzecznikowego 
spójnikowego, cytowany za Z. Klemensiewiczem [s. 85]:

/7/ Nasze życie nie takie, aby je warto było ochraniać.
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C. WYPOWIEDZENIA DOPEŁNIENIOWE. Pełnią funkcję nie- 
wyrażonego lub ogólnie wskazanego dopełnienia wypowiedzenia nad
rzędnego i odpowiadają na pytania przypadków zależnych.

/1/ Coś mi pożyczył, to ci oddaję.
121 Obawiał się, że nic tu już nie pomoże.
/3/ Marzyli, że zamieszkają w tym pięknym domu.
/4/ Chcecie, żebym wygłosił mowę?
/5/ Chciał wiedzieć, kiedy będziecie mieć czas.
/6/ Pytam, czy się ze mną zgadzasz.
/7/ Nie rozumieją, co do nich mówisz.
/8/ Zastanawiał się, gdzie teraz mieszkacie.

Ze względu na formę zespolenia przykłady /2/, /3/, /4/ reprezentują 
połączenie spójnikowe, /1/ względne, /5/, /6/, /7/, /8/ pytajno-zależne.

D. WYPOWIEDZENIA OKOLICZNIKOWE. Pełnią funkcję nie- 
wyrażonego lub ogólnie wskazanego okolicznika wypowiedzenia nad
rzędnego. Dzielimy je na kilka typów, podobnie jak okoliczniki:

a) WYPOWIEDZENIA OKOLICZNIKOWE CZASU:

/1 / Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy.
121 Odkąd pracuję w tej firmie, nie byłem ani razu w górach.
/3/ Kiedy tylko skończę, zadzwonię do ciebie.

Cytowane przykłady należą z punktu widzenia formy zespolenia do 
wypowiedzeń spójnikowych /1/ oraz względnych /2/ i /3/.

b) WYPOWIEDZENIA OKOLICZNIKOWE MIEJSCA:

/4/ Gdzie się pojawili, witano ich serdecznie.
/5/ Wracajcie, skąd przyszliście.
/6/ Drzewa rosły tylko tam, dokąd nie doszedł pożar.
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Ze względu na formę zespolenia są to wypowiedzenia względne.

c) WYPOWIEDZENIA OKOLICZNIKOWE SPOSOBU:

/7/ Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
/8/ Wyglądało tak, jakby od dawna nikt tu nie mieszkał.
/9/ Dziecko popatrzyło w taki sposób, jak zerka przestraszony 

ptak.

Ze względu na formę zespolenia są to wypowiedzenia względne 
i spójnikowe /8/.

d) WYPOWIEDZENIA OKOLICZNIKOWE STOPNIA I MIARY:

/10/ Rozgniewał się tak, że aż głos drgał mu dziwnie.
/11/ W miarę jak oddalali się od domu, stawał się coraz weselszy.
/12/ Zrobiłem to tak starannie, jak było mnie stać.

Ze względu na formę zespolenia wypowiedzenia /10/, /11/ są spój
nikowe, /12/ względne.

e) WYPOWIEDZENIA OKOLICZNIKOWE CELU:

/13/ Przyszła do nas, aby zapytać o jego adres.
/14/ ¿eby dojść do rynku, trzeba iść prosto cały czas.
/15/ Zawsze wchodziła na krzesło, żeby lepiej zobaczyć.
/16/ Zaprosił go na przyjęcie, żeby zabawiał gości.

Są to wypowiedzenia spójnikowe.

f) WYPOWIEDZENIA OKOLICZNIKOWE PRZYCZYNY:

/17/ Podpisał mu podanie, gdyż nie miał innego wyjścia.
/18/ Nie przyjadą, bo pogoda się zepsuła.
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/19/ Powiedział tak dlatego, że nie chciałjej obrazić.
/20/ Nie dostaniecie pieniędzy, ponieważ limit się wyczerpał.

Są to wypowiedzenia spójnikowe.

g) WYPOWIEDZENIA OKOLICZNIKOWE WARUNKU:

/21/ Jeżeli będę mieć trochę czasu, odwiedzę cię.
/22/ Jeżelibyśmy zdążyli na czas, moglibyśmy się spotkać u Ewy.
/23/ Gdybym o tym wiedział, nie szukałbym pomocy u ob

cych.
/24/ Jeśli przyjdziesz, opowiem ci o tym.

Są to wypowiedzenia spójnikowe.

h) WYPOWIEDZENIA OKOLICZNIKOWE PRZYZWOLENIA:

/25/ Chociaż na to nie zasługiwał, pomogli mu.
/26/ Choćbyście mi gwiazdkę z nieba dawali, nie przyjdę.
/27/ Słońce prażyło niemiłosiernie, choć południe dawno mi

nęło.

Są to wypowiedzenia spójnikowe.

E. WYPOWIEDZENIA PRZYDAWKOWE. Pełnią funkcję 
niewyrażonej lub ogólnie wskazanej przydawki wypowiedzenia nad
rzędnego.

/1/ W korytarzu rozległ się stukot, jakby ktoś uderzał ręką
w mur.

/21 Ten kraj urasta w potęgę, która zagraża światu.
/3/ Za oknem leżał śnieg, który swym blaskiem oślepiał za

chwyconych podróżnych.
/4/ Nadszedł dzień, którego niecierpliwie wszyscy oczekiwali.
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Ze względu na formę zespolenia są to wypowiedzenia względne 
i spójnikowe /1/.

§ 9. Wypowiedzenia podrzędne rozwijające. Wypowiedzenie 
rozwijające charakteryzuje się tym, że nie uzupełnia ani nie zastępu
je żadnego składnika wypowiedzenia nadrzędnego. Wypowiedzenie 
podrzędne rozwijające z reguły poszerza i kontynuuje treść zdania 
nadrzędnego. Często jest tak, że wypowiedzenie to wykorzystuje jako 
punkt zaczepienia, jako punkt wyjścia własnej treści jakiś składnik wy
powiedzenia nadrzędnego (podmiot, dopełnienie, okolicznik): Dom, 
do którego weszli, był całkiem odnowiony. Punktem zaczepienia jest tu 
podmiot. W kolejnych przykładach punktem zaczepienia wypowie
dzenia rozwijającego jest dopełnienie: Paweł zdał egzamin, do którego 
przygotowywał się od wielu tygodni, oraz całe wypowiedzenie nadrzęd
ne (jego treść): Powiedział mi szczerą prawdę, co mnie głęboko wzruszy
ło. Ze względu na sposób połączenia z wypowiedzeniem nadrzędnym, 
wypowiedzenia rozwijające należą do względnych.

/1/ Pamiętam ten dzień, kiedy poszedłem po raz pierwszy do 
szkoły.

/2/ Chodźmy jeszcze na plac, gdzie wczoraj widziałam bo
rówki.

/3/ Nie mogła sobie przypomnieć tego zdarzenia, co mnie tro
chę zdziwiło.

3. WYPOWIEDZENIE WIELOKROTNIE ZŁOŻONE

§ 10. Wypowiedzenie wzorcowe a wypowiedzenie tekstowe. Opi
sy składniowe mogą mieć dwojaki cel. Po pierwsze chodzi o analizę 
występującego we współczesnym języku materiału syntaktycznego: 
np. wypowiedzeń, zespołów wypowiedzeń, wskaźników zespolenia 
i ich funkcji, grup syntaktycznych, pojawiających się w wypowiedze
niach wyekscerpowanych z tekstów pisanych i mówionych. Tego typu 
opisy dotyczą autentycznego, udokumentowanego kształtu różnych 
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konstrukcji syntaktycznych i ich elementów składowych. Opisują ist
niejącą rzeczywistość językową w całej jej złożoności. Drugi typ opi
su składniowego zmierza w kierunku budowania pewnego modelu 
syntaktycznego i w związku z tym opiera się nie tylko na rzeczywiście 
udokumentowanych wystąpieniach tekstowych, z których zresztą wy
biera to, co najwyraźniejsze i najbardziej regularne, ale korzysta rów
nież z kompetencji językowej badaczy, użytkowników danego języka, 
z pomocą której tworzone są odpowiednie przykłady akceptowalne 
w danym języku, nadające się do zbudowania odpowiedniego mo
delu.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano obie metody opisu, jed
nakże w części poświęconej klasyfikacji wypowiedzeń pierwszeństwo 
miała zasada tworzenia przykładów jasnych, wyraźnie i jednoznacznie 
ilustrujących poszczególne rodzaje konstrukcji składniowych. A za
tem wiele spośród cytowanych przykładów to konstrukty, a nie auten
tyczne wystąpienia tekstowe, czyli, innymi słowy, są to wypowiedzenia 
wzorcowe (modelowe) a nie tekstowe.

W części poświęconej analizie wypowiedzeń wielokrotnie złożo
nych omawiane są już wypowiedzenia tekstowe, czyli przykłady wy- 
ekscerpowane z autentycznych tekstów. Stąd też niekiedy pojawią się 
problemy interpretacyjne, całkiem oczywiste w analizie rzeczywiste
go materiału językowego. Może się zdarzyć możliwość dwojakiej in
terpretacji, czasami można mieć wątpliwości z zaklasyfikowaniem 
przykładu. Zwracamy na to uwagę, żeby podkreślić, że analiza syntak- 
tyczna żywego języka i tekstów w nim realizowanych nie musi być ry
gorystyczna, jednoznaczna i schematyczna. Chodzi przecież o żywy 
organizm, jakim jest język, a nie o sztucznie utworzoną, ograniczoną 
w swoich możliwościach maszynę do porozumiewania się. W skład
ni Z. Klemensiewicza i S. Jodłowskiego jest sporo takich przykładów 
dwuznacznych, gdyż analizowany przez obu badaczy materiał oparty 
jest na autentycznych tekstach.

S. Jodłowski brał materiał nie tylko z tekstów literackich, lecz rów
nież z prasy, z audycji radiowych i telewizyjnych, a zatem nie tylko 
z tekstów pisanych, lecz również z tekstów mówionych. Dzięki temu 
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pokazał różnego rodzaju osobliwości składniowe żywego języka, obok 
regularnie powtarzających się modeli konstrukcyjnych [Jodłowski 
1976, 194-204].

§ 11. Analiza wielokrotnie złożonych wypowiedzeń tekstowych. 
Opieramy się tu na przykładach z tekstów literackich oraz na przykła
dach z prasy. A zatem analizowane przykłady reprezentują odmianę 
pisaną języka polskiego.

Pokażemy poszczególne etapy analizy:
1. segmentacja na wypowiedzenia składowe;
2. określenie relacji, zachodzących między wypowiedzeniami skła

dowymi;
3. ustalenie wypowiedzenia głównego;
4. opis funkcji syntaktycznych wypowiedzeń podrzędnych w każ

dej z wyodrębnionych relacji oraz określenie typu wypowiedzenia ze 
względu na formę zespolenia; opis relacji opartych na syntaktycz- 
nym stosunku współrzędności oraz klasyfikacja semantyczna tych 
relacji wraz z podaniem formy połączenia wypowiedzeń współrzęd
nych;

5. wykres wypowiedzenia wielokrotnie złożonego.

Pierwszy przykład zanalizujemy dokładniej, z podaniem etapów 
analizy.

/1/Powstał szybko1 \ przerzucił sztucer przez ramię2, | apies3“, \jakby 
tylko na to oczekiwał4, | ruszył przed siebie3111 węsząc przy ziemi5. |

1. Segmentacja na wypowiedzenia składowe:
[1] Powstał szybko
[2] przerzucił sztucer przez ramię
[3] (a) pies[3a]....ruszyłprzedsiebie[3b]
[4] (jakby) tylko na to oczekiwał
[5] węsząc przy ziemi



94 Rozdział III

2. Relacje: A [1]...[2]... [3], kropki oznaczają współrzędność; B [3]- 
-[4], myślnik oznacza podrzędność; C [3]-[5]

3. Wypowiedzeniem głównym jest [1];
4. A relacja na zasadzie współrzędności, [1][2][3] łączne; [1]...[2] 

bezspójnikowe, [2]... [3] spójnikowe (spójnik a)
B relacja na zasadzie podrzędności, [4] okolicznikowe sposobu, 

spójnikowe
C relacja na zasadzie podrzędności, [5] imiesłowowy równoważnik 

zdania okolicznikowego sposobu, połączenie bezspójnikowe.
5. Wykres:

1 2 3a 3b

Równoważniki zdań oznaczamy na wykresach linią falistą.

/2/ Miałby z owych lekcji nienajgorsze dochody1, | gdyby od czasu do 
czasu nie odwiedzał go ojciec1 2, | który zmienił się tylko o tyle3, | że no
sił tabaczkowy surdut zamiast piaskowego,4 | a swoje papiery obwijał 
w chustkę niebieski}5. |

1. [1] Miałby z owych lekcji nienajgorsze dochody
[2] (gdyby) od czasu do czasu nie odwiedzał go ojciec
[3] który zmienił się tylko o tyle
[4] (że) nosił tabaczkowy surdut zamiast piaskowego
[5] (a) swoje papiery obwijał w chustkę niebieską
2. A [l]-[2], B [2]-[3], C [3]-[4], D [4]...[5]
3. [1] główne;
4. A podrzędność, [2] okolicznikowe warunku, spójnikowe
B podrzędność, [3] rozwijające, względne
C podrzędność, [4] okolicznikowe sposobu ewent. stopnia
D współrzędność, łączne, spójnikowe
5. Wykres:
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j

; 2
i 3

: 4 5

/3/ W pewnej chwili spostrzegłem młodego chłopca1, | który2“ | idąc 
gdzieś od Bednarskiej3] dość nierozważnie wysunął się zza czerwonego 
kadłuba tramwaju,2b | który już ruszał4 |/5a| stanąwszy twarzą do jezdni, 
a plecami do ruchu6, | w dalszym ciągu nie odrywał oczu od książkisb, | 
z którą razem wynurzył się z szarzejącego zmroku7. |

1. [1] W pewnej chwili spostrzegłem młodego chłopca
[2] który [2a] .. .dość nierozważnie wysunął się zza czerwonego ka

dłuba tramwaju [2b]
[3] idąc gdzieś od Bednarskiej
[4] który już ruszał
[5] (i) [5a] ...w dalszym ciągu nie odrywał oczu od książki[5b]
[6] stanąwszy twarzą do jezdni, a plecami do ruchu
[7] z którą razem wynurzył się z szarzejącego zmroku
2. A [l]-[2], B [2]-[3], C [2]-[4], D [2]...[5], E [5]-[6], F [5]-[7]
3. [1] wypowiedzenie główne,
4. A podrzędność, [2] rozwijające, względne
B podrzędność, [3] imiesłowowy równoważnik zdania okoliczni- 

kowego akcesoryjnego, połączenie bezspójnikowe
C podrzędność, [4] przydawkowe, względne
D współrzędność, [2] [5] łączne, spójnikowe
E podrzędność, [6] imiesłowowy równoważnik zdania okoliczni- 

kowego akcesoryjnego, połączenie bezspójnikowe
F podrzędność, [7] rozwijające, względne
5. Wykres:

1

i 2a 2b 5a 5b

3 4 6 7
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/4/ Jenny weszła razem z Piersem do domu1, | choć przypuszczała1 2, | 
że wołałby3, | by poczekała na zewnątrz4 | i nie brała udziału w rozmo
wie5. |

1. [1] Kierowca, wielbiciel kryminałów, (nie tylko) zgodził się za
dzwonić w Warszawie pod podany przeze mnie numer

[2] (ale) [2a]... z wielkim zapałem zaproponował [2b]
[3] usłyszawszy o zbrodni
[4] (że) przywiezie tego pana osobiście
2. A [1]...[2],B [2]-[3], C [2]-[4]
3. [1] wypowiedzenie główne,

1. [ 1 ] Jenny weszła razem z Piersem do domu
[2] (choć) przypuszczała
[3] (że) wołałby
[4] (by) poczekała na zewnątrz
[5] (i) nie brała udziału w rozmowie
2. A [l]-[2], B [2]-[3],C [3]-[4], D [4]...[5]
3. [1] wypowiedzenie główne,
4. A podrzędność, [2] okolicznikowe przyzwolenia, spójnikowe
B podrzędność, [3] dopełnieniowe, spójnikowe
C podrzędność, [4] dopełnieniowe, spójnikowe
D współrzędność, [4] [5] łączne, spójnikowe
5. Wykres

1

j 2

j 3

: 4 s

/5/ Kierowca, wielbiciel kryminałów, nie tylko zgodził się zadzwo
nić w Warszawie pod podany przeze mnie numer1, | ale2“, | usłyszaw
szy o zbrodni31 z wielkim zapałem zaproponował211, | że przywiezie tego 
pana osobiście4. |
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4. A współrzędność, [ 1][2] łączne, spójnikowe (nie tylko...ale)
B podrzędność, [3] imiesłowowy równoważnik zdania okoliczni- 

kowego czasu, połączenie bezspójnikowe
C podrzędność, [4] dopełnieniowe, spójnikowe
5. Wykres:

1 2a 2b
3 : ; 4

/6/ Zaraz wówczas pomyślałem,' | że chłopak z tak otwartą głową1 2“, | 
który kupuje książki31 i nie dba o dziewczęta4, | mógłby być dobrym po
litykiem21’, | więc jeszcze tego dnia zapoznałem się ze Stachem5 | i od tej 
pory żyjemy ze sobą nienajgorzej6. |

1. [1] Zaraz wówczas pomyślałem
[2] (że) chłopak z tak otwartą głową[2a].. .mógłby być dobrym po

litykiem [2b]
[3] (który) kupuje książki
[4] (i) nie dba o dziewczęta
[5] (więc) jeszcze tego dnia zapoznałem się ze Stachem
[6] (i) od tej pory żyjemy ze sobą nienajgorzej
2. A [l]-[2], B [2]-[3], C [3]...[4], D [1]...[5]...[6]
3. [1] wypowiedzenie główne,
4. A podrzędność, [2] dopełnieniowe, spójnikowe
B podrzędność, [3] przydawkowe, względne
C współrzędność, [3] [4] łączne, spójnikowe
D współrzędność, [1] [5] wynikowe, spójnikowe; [5] [6] łączne spój

nikowe
5. Wykres:
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/7/ Biorąc do ręki kopertę1, | Michał po pierwsze zauważył2, | że już 
zapadła głęboka noc31 i w pokoju świeci się lampa4, | którą zapewne sam 
zapalił5, | chociaż nic o tym nie wie6. |

1. [1] Czuł się jak chłopiec
[2] który znalazł mapę z zaznaczonym miejscem ukrycia skarbu
[3] (i) pokazuje ja koledze
[4] (bo) [4a] ... nie potrafi tak szybko znaleźć tego miejsca [4b]

1. [1] Biorąc do ręki kopertę
[2] Michał po pierwsze zauważył
[3] (że) już zapadła głęboka noc
[4] (i) w pokoju świeci się lampa
[5] którą zapewne sam zapalił
[6] (chociaż) nic o tym nie wie
2. A [2]-[l], B [2]-[3], C [3]...[4], D [4]-[5], E [5]-[6]
3. [2] wypowiedzenie główne,
4. A podrzędność, [1] imiesłowowy równoważnik zdania okolicz- 

nikowego czasu, połączenie bezspójnikowe
B podrzędność, [3] dopełnieniowe, spójnikowe
C współrzędność, [3] [4] łączne, spójnikowe
D podrzędność, [5] rozwijające, względne
E podrzędność, [6] okolicznikowe przyzwolenia, spójnikowe.
5. Wykres:

' 5

j £

/8/ Czuł się jak chłopiec1, | który znalazł mapę z zaznaczonym miej
scem ukrycia skarbu21 i pokazuje ją koledze3, | bo4“ | choć widzi krzyżyk 
równie dobrze jak tamten5, | nie potrafi tak szybko znaleźć tego miej
sca.41’ |
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[5] (choć) widzi krzyżyk równie dobrze jak tamten
2. A [1]-[2],B [2]...[3], C [3]-[4],D [4]-[5]
3. [1] wypowiedzenie główne
4. A podrzędność, [2] przydawkowe, względne
B współrzędność, [2] [3] łączne, spójnikowe
C podrzędność, [4] okolicznikowe przyczyny, spójnikowe
D podrzędność, [5] okolicznikowe przyzwolenia, spójnikowe
5. Wykres

t___

• Z......... 3___ ,

to.....
i 5

/9/ Komisarz statku krzątał się przy nich1, | wreszcie przyprowadził 
do mnie Idkę z Białegostoku1 2 31 i3a | trzymając w ręku papiery jej tyczące4, 
| prosił3b | bym jej wytłumaczył sytuację5. |

1. [1] Komisarz statku krzątał się przy nich
[2] wreszcie przyprowadził do mnie Idkę z Białegostoku
[3] (i)[3a]... prosił [3b]
[4] trzymając w ręku papiery jej tyczące
[5] (by)m jej wytłumaczył sytuację
2. A[l]...[2]...[3], B[3]-[4], C[3]-[5]
3. [1] wypowiedzenie główne,
4. A współrzędność, [ 1] [2] łączne, bezspójnikowe; [2][3] łączne, 

spójnikowe
B podrzędność, [4] imiesłowowy równoważnik zdania okoliczni- 

kowego akcesoryjnego, połączenie bezspójnikowe.
C podrzędność [5] dopełnieniowe, spójnikowe
5. Wykres:

1 2 31 3b

4
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/10/ Jedna z grup1“, \ jadąc skrajem buszu2, | miała dotrzeć do wodo
poju11’, | druga otrzymała polecenie przeprawienia się na sąsiedni brzeg 
strumyka3, | by po zatoczeniu koła osaczyć kangury41 i uniemożliwić im 
ewentualną ucieczkę5. |

1. [1] (Ponieważ) wiedziałem
[2] (że) [2a] ... obraz Jane [2b] ... był bardzo stronniczy [2c]
[3] (jeśli) opierać się na słowach
[4] który przedstawiła mi córka
[5] zastanawiałem się
[6] jak mógł wypaść mój portret

1. [ 1] Jedna z grup [la]...miała dotrzeć do wodopoju [lb]
[2] jadąc skrajem buszu
[3] druga otrzymała polecenie przeprawienia się na sąsiedni brzeg 

strumyka
[4] (by) po zatoczeniu koła osaczyć kangury
[5] (i) uniemożliwić im ewentualną ucieczkę
2. A [l]-[2], B [1]...[3], C [3]-[4], D [4]...[5]
3. [1] wypowiedzenie główne,
4. A podrzędność, [2] imiesłowowy równoważnik zdania okolicz- 

nikowego sposobu (w jaki sposób?), połączenie bezspójnikowe
B współrzędność, [ 1 ] [3] łączne, bezspójnikowe
C podrzędność, [4] bezokolicznikowy równoważnik zdania oko- 

licznikowego celu, spójnikowy
D współrzędność, [4] [5] łączne, spójnikowe
5. Wykres:

I. Ib 3

, i i : 4 «

/11/ Ponieważ wiedziałem', | że2“ | jeśli opierać się na słowach3, | ob
raz Jane26, | który przedstawiła mi córka4, | był bardzo stronniczy2', | za
stanawiałem się5, | jak mógł wypaść mój portret6. |
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2. A [5]-[ 1], B [ 1]-[2], C [2]-[3], D [2]-[4], E [5]-[6]
3. [5] wypowiedzenie główne
4. A podrzędność, [1] okolicznikowe przyczyny, spójnikowe
B podrzędność, [2] dopełnieniowe, spójnikowe
C podrzędność, [3] bezokolicznikowy równoważnik zdania oko- 

licznikowego warunku, połączenie spójnikowe
D podrzędność, [4] przydawkowe, względne
E podrzędność, [6] dopełnieniowe, pytajno-zależne
5. Wykres:

■ła. łb........

■ 3 •__*!___

/12/ Ten również zaczepił Madzię', | lecz20 \nie pytając1 2 3, | gdzie 
pojechała pani Latter4, | zaczął od razu narzekać, 2ij że straci część ko
mornego5, | ponieważ wszystkie meble są podobno własnością pana Ste
fana Zgierskiego6, | z którym może być zawikłany proces7. |

1. [1] Ten również zaczepił Madzię
[2] (lecz) [2a]... zaczął od razu narzekać[2b]
[3] nie pytając
[4] gdzie pojechała pani Latter
[5] (że) straci cześć komornego
[6] (ponieważ) wszystkie meble są podobno własnością pana Ste

fana Zgierskiego
[7] z którym może być zawikłany proces
2. A [1]...[2], B [2]-[3], C [3]-[4], D [2]-[5], E [5]-[6], F [6]-[7]
3. [ 1 ] wypowiedzenie główne,
4. A współrzędność, [ 1 ] [2] przeciwstawne, spójnikowe
B podrzędność, [3] imiesłowowy równoważnik zdania okoliczni-

kowego akcesoryjnego, połączenie bezspójnikowe
C podrzędność, [4] dopełnieniowe, pytajno-zależne
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D podrzędność, [5] dopełnieniowe, spójnikowe
E podrzędność, [6] okolicznikowe przyczyny, spójnikowe
F podrzędność, [7] rozwijające, względne.
5. Wykres:

1 21 2b

; 4 i 6

; 7

/13/ Doskonale umiała sobie wyobrazić1, \jak wyglądałoby życie jej 
bajecznie bogatej, niegdyś ukochanej córki2, | gdyby się tak nie wygłupiła3 
| i nie poślubiła byle kogo4. |

1. [1] Byłam absolutnie pewna
[2] (że) musiała przed chwila oszaleć

1. [1] Doskonale umiała sobie wyobrazić
[2] jak wyglądałoby życie jej bajecznie bogatej, niegdyś ukochanej 

córki
[3] (gdyby) się tak nie wygłupiła
[4] (i) nie poślubiła byle kogo
2. A[l]-[2], B[2]-[3],C[3]...[4]
3. [1] wypowiedzenie główne,
4. A podrzędność, [2] dopełnieniowe, względne
B podrzędność, [3] okolicznikowe warunku, spójnikowe
C współrzędność, [3] [4] łączne, spójnikowe.
5. Wykres:

i

: 2' I
: 3 4

/14/ Byłam absolutnie pewna', | że musiała przed chwilą oszaleć2, | 
wstałam więc czym prędzej3, | żeby jej nie rozdrażnić4. |



Wypowiedzenie złożone 103

[3] wstałam (więc) czym prędzej
[4] (żeby) jej nie rozdrażnić
2. A [1]-[2],B [1]...[3],C [3]-[4]
3. [1] wypowiedzenie główne,
4. A podrzędność, [2] dopełnieniowe, spójnikowe.
B współrzędność, [ 1 ] [3] wynikowe, spójnikowe
C podrzędność, [4] bezokolicznikowy równoważnik zdania oko- 

licznikowego celu, połączenie spójnikowe.
5. Wykres:

L 3

/15/ Zaśmiał się1, | gdy otwarcie przyznała się,21 że wysłano ją na ko
niec świata,31 by zaleczyła rany po nieudanym narzeczeństwie4. |

1. [1] Zaśmiał się
[2] (gdy) otwarcie przyznała się
[3] (że) wysłano ją na koniec świata
[4] (by) zaleczyła rany po nieudanym narzeczeństwie
2. A [1]-[2],B [2]-[3], [3]-[4]
3. [1] wypowiedzenie główne,
4. A podrzędność, [2] okolicznikowe czasu, ewent. akcesoryjne, 

spójnikowe
B podrzędność, [3] dopełnieniowe, spójnikowe
C podrzędność, [4] okolicznikowe celu, spójnikowe.
5. Wykres:

1

? 2

a 
a a a

3
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/16/ Mogła udawać1, | że jej zależy21 by poznać wyrafinowane towa
rzystwo z Londynu3 | lub by odbyć planowaną wyprawę późną nocą4, | 
ale nawet przez chwilę nie chciała przyznać5, | że chodzi o to,61 by Pierś 
ujrzał ją w pełnym blasku7. |

1. [1] Mogła udawać
[2] (że) jej zależy
[3] (by) poznać wyrafinowane towarzystwo z Londynu
[4] (lub) (by) odbyć planowaną wyprawę późną nocą
[5] (ale) nawet przez chwilę nie chciała przyznać
[6] (że) chodzi o to
[7] (by) Pierś ujrzał ją w pełnym blasku
2. A [l]-[2], B [2]-[3], C [3]...[4], D [1]...[5], E [5]-[6], F [6]-[7]
3. [1] wypowiedzenie główne,
4. A podrzędność, [2] dopełnieniowe, spójnikowe
B podrzędność, [3] bezokolicznikowy równoważnik zdania 

dopełnieniowego, spójnikowy
C współrzędność, [3] [4] bezokolicznikowe równoważniki rozłącz

ne, spójnikowe
D współrzędność, [ 1 ] [5] przeciwstawne, spójnikowe
E podrzędność, [6] dopełnieniowe, spójnikowe
F podrzędność, [7] dopełnieniowe, spójnikowe.
5. Wykres:

1 5

UWAGA: Wypowiedzenie [4] jest współrzędne względem [3] i, rów
nocześnie, podrzędne do [2], co sygnalizuje drugi spójnik (by).

/17/0 piątej będę na dziedzińcu' | i jeszcze za dnia udowodnię ci2, | 
że są w Barcelonie rzeczy3, | których nie widziałaś4, | i że nie możesz wy
jechać do El Ferrol z tym idiotą5, | którego ponoć kochasz6, | ale ja w to 
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nie wierzę7, | bo *“1 jeśli to zrobisz9, | Barcelona będzie cię prześladować 
przez całe życieab | i umrzesz z tęsknoty10. |

1. [ 1 ] O piątej będę na dziedzińcu
[2] (i) jeszcze za dnia udowodnię ci
[3] (że) są w Barcelonie rzeczy
[4] których nie widziałaś
[5] (i) (że) nie możesz wyjechać do El Ferrol z tym idiotą
[6] którego ponoć kochasz
[7] (ale) ja w to nie wierzę
[8] (bo) [8a] .. .Barcelona będzie cię prześladować przez całe życie [8b]
[9] (jeśli) to zrobisz
[10] (i) umrzesz z tęsknoty
2. A [1]...[2], B [2]-[3], C[3]-[4], D [3]...[5], E [5]-[6], F [6]...[7],

G [5]-[8], H [8]-[9], I [8]...[10]
3. [1] wypowiedzenie główne
4. A współrzędność, [1] [2] łączne, spójnikowe
B podrzędność, [3] dopełnieniowe, spójnikowe
C podrzędność, [4] przydawkowe, względne
D współrzędność, [3] [5] łączne, spójnikowe
E podrzędność, [6] przydawkowe, względne
F współrzędność, [6] [7] przeciwstawne, spójnikowe
G podrzędność, [8] okolicznikowe przyczyny, spójnikowe
H podrzędność, [9] okolicznikowe warunku, spójnikowe
I współrzędność, [8] [10] łączne, spójnikowe
5. Wykres:

 ł

3 s

UWAGA: wypowiedzenie [5] jest nie tylko współrzędne do [3], ale 
i podrzędne do [2], co sygnalizuje spójnik że.
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A oto nasze propozycje wypowiedzeń wielokrotnie złożonych, któ
re są przeznaczone do samodzielnej analizy składniowej.

Zwróćmy uwagę na wypowiedzenia rozerwane (np. /5/ Kazik... też 
tego nie rozumie) oraz na połączenia dwóch wskaźników zespolenia, 
odnoszących się do różnych wypowiedzeń składowych.

/1 / Kusiło mnie, by zapytać go o blizny, które pokrywały jego ciało, 
bo podejrzewałem, że kryje się za tym inspektor Fumero, ale w oczach 
biedaka pojawiało się coś, co powstrzymywało mnie przed zadaniem 
tego pytania.

/2/ Oczywiście wolno i może nawet trzeba, wypominać premierowi 
jego polityczne pochodzenie, ale na niewiele się to zda, skoro w kolej
nych badaniach społecznych okazuje się, że ten rząd obywatele odbie
rają całkiem dobrze.

/3/ Jeśli chcesz, by twoje włosy zachowały witalność i pięknie się 
układały, używaj naszej odżywczej maseczki, która pielęgnuje włosy, 
uwzględniając ich szczególne potrzeby.

/4/ Nie wiadomo, dlaczego niektóre osoby mają silnie rozwinię
tą potrzebę religijności, a inne, chociażby bardzo chciały, nie potrafią 
tego osiągnąć.

/5/ Kazik, mimo że jest produktem „Przekroju”, też tego nie rozu
mie, ale lubię go, bo mam zasadę, że lubię tych, co mnie lubią.

/6/ Jeśli marzy nam się sukces, musimy być przygotowani na to, 
że proces dochodzenia do niego nie będzie bezbolesny, ale będzie się 
wiązał z wieloma wyrzeczeniami, które powinniśmy ponieść, mając na 
uwadze ostateczny cel.

/7/ Zauważyłem, że uśmiechając się Klara przechyla z wdziękiem głowę, 
jej palce zaś bawią się pierścionkiem, który wygląda jak girlanda szafirów.
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/8/ Nie zazdroszczę przywódcom nowej partii, bo całe przedsię
wzięcie może się nie powieść, a jeżeli tak się nie stanie, będą musieli się 
pilnować, by nie trafili do nich frustraci czy ludzie skompromitowani.

/9/ Idąc kolistym korytarzem, do gabinetu, zdał sobie nagle spra
wę z tego, że jak tylko się tam pojawi, dopadnie go tłum zwolenników, 
pozbawiając nawet tej odrobiny spokoju, który udało mu się osiągnąć 
przez ostatnie parę minut.

/10/ Bez jednego rozkazu, wiedząc, co każdy ma robić, tłum ruszył 
z miejsca i chociaż nikt nic nie mówił ani nie szeptał, czuło się, że idzie 
w stronę wzgórz.

/11/ Przełknąłem ślinę, czując, jak tętno rośnie mi gwałtownie, i dzię
kując opatrzności, że nikt nie jest świadkiem tego, jak moja twarz powle
ka się rumieńcem, od którego można było spokojnie zapalić cygaro.

/12/ Każę mi pani, abym był zdziwiony postępowaniem jej przyja
ciółki, wobec czego jestem zdziwiony, jeśli jednak idzie o mojego brata, 
muszę przyznać, że jego zachowanie w tej sprawie mnie nie zaskakuje.

/13/ Niemowa przytaknął kilka razy tymi szybkimi i jednakowymi 
ukłonami, które sprawiały, że Litumie przychodził do głowy kurczak 
dziobiący ziarna kukurydzy, złapał w garść banknoty, które podał mu 
kapral i kłaniając się po raz ostatni, obrócił się i wyszedł z posterunku, 
by zniknąć w bezksiężycowej nocy.

/14/ Wprawdzie miał poślubić pewną pannę i nawet ślub przygo
towano, ale kiedy nadszedł dzień uroczysty, na próżno szukano pana 
młodego, aż wreszcie znaleziono go we fraku na drzewie celującego 
cylindrem w rzadki gatunek motyla.

/15/ Musisz ją zapewnić, że wszyscy jesteśmy z niej zadowoleni, że 
jest urocza i ma świetną figurę, że jeśli naprawdę chce zostać aktor
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ką, musi po prostu pracować i pozwolić, żeby ktoś nią pokierował, ale 
przede wszystkim niech nie stara się zbyt szybko awansować, bo już 
niejedna kariera wzięła w łeb z powodu zbytniego pośpiechu.

/16/ I co do Barcelony też się mylisz, bo choć uważasz, że znasz 
ją na pamięć, to mogę cię zapewnić, że wcale tak nie jest i gdybyś mi 
pozwoliła, mógłbym to udowodnić.

/17/ Jej zawdzięczałem naszą przyjaźń, bo gdybym owego popołu
dnia nie ujrzał jej, jak trzymając swego ojca za rękę, czekała na koniec 
lekcji, i do głowy nie wpadłby mi głupi dowcip, mój przyjaciel nigdy 
by się na mnie nie rzucił z pięściami, a ja nigdy nie zdobyłbym się na 
odwagę, żeby z nim porozmawiać.

/18/ Spodziewaliśmy się, że szok, jaki przeżyje Waldek, gdy się 
zorientuje, że został zdemaskowany, zaowocuje korzystnymi dla nas 
konsekwencjami, a nasz prześladowca może nawet złożyć wymówienie 
z pracy, ponieważ będzie mu wstyd, że tak szybko zakończył się jego 
biurowy romans.
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