Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filologiczny

Dorota Sieroń

Rodzajnik włoski a odpowiadające mu środki
wyrażania określoności w języku polskim.
Korpusowe studium kontrastywne.

Rozprawa doktorska
napisana pod kierunkiem
dra hab. Rafała L. Górskiego

Kraków 2019

Spis treści
Wstęp ..................................................................................................................................... 5
Część I Rodzajnik i kategoria (nie)określoności w języku włoskim ..................................... 8
1. Rodzajnik i kategoria (nie)określoności w ujęciu teoretycznym................................... 8
1.1 Definicja rodzajnika ................................................................................................ 8
1.2 Ujęcia teoretyczne kategorii (nie)określoności ..................................................... 10
1.2.1 Ujęcia oparte na opozycji jednostkowe/niejednostkowe ................................ 11
1.2.2 Ujęcia oparte na opozycji znane/nowe ........................................................... 16
1.2.3 Inne ujęcia....................................................................................................... 22
2. Rodzajnik w języku włoskim ...................................................................................... 29
2.1 Gramatyki o rodzajniku ......................................................................................... 29
2.2 Pozostałe funkcje rodzajnika w języku włoskim ................................................... 37
3. Inne wykładniki kategorii (nie)określoności w języku włoskim ................................. 41
Część II Porównawcze badania korpusowe......................................................................... 42
4. Badania porównawcze ................................................................................................. 42
4.1 Badania kontrastywne i problem tertium comparationis ...................................... 42
4.2 Analiza kontrastywna a tekst tłumaczony ............................................................. 44
5. Badania korpusowe ..................................................................................................... 46
5.1 Charakterystyka badań korpusowych .................................................................... 46
5.2 Definicja korpusu i rodzaje korpusów ................................................................... 48
5.3 Korpusy w badaniach porównawczych ................................................................. 51
5.4 Statystyka w badaniach korpusowych ................................................................... 53
5.4.1 Statystyka opisowa i indukcyjna .................................................................... 53
5.4.2 Metody doboru próby ..................................................................................... 54
5.4.3 Testowanie hipotez ......................................................................................... 55
5.4.4 Wykorzystane testy niezależności .................................................................. 57
5.4.5 Wykorzystane techniki eksploracyjne ............................................................ 58
2

6. Materiał badawczy....................................................................................................... 60
6.1 Korpusy pomocnicze ............................................................................................. 60
6.1.1 NKJP............................................................................................................... 60
6.1.2 CORIS/CODIS ............................................................................................... 61
6.2 Założenia zebranego korpusu ................................................................................ 62
6.3 Charakterystyka zebranego korpusu ...................................................................... 64
6.3.1 Budowa korpusu ............................................................................................. 64
6.3.2 Ilościowa charakterystyka fraz nominalnych w korpusie .............................. 66
6.3.2.1 Włoska część korpusu ............................................................................. 66
6.3.2.2 Polska część korpusu ............................................................................... 69
6.4 Wybór materiału do analizy i jego anotacja .......................................................... 74
6.4.1 Wybór materiału do analizy ........................................................................... 74
6.4.2 Anotacja materiału .......................................................................................... 78
Część III Rodzajnik w języku włoskim a odpowiadające mu środki w języku polskim..... 81
7. Rodzajnik w języku włoskim a szyk w języku polskim .............................................. 83
7.1 Rodzajnik a szyk w dotychczasowych pracach ..................................................... 83
7.2 Analiza materiału ................................................................................................... 88
7.2.1 Przypadki prototypowe ................................................................................... 90
7.2.2 Całość materiału ............................................................................................. 93
7.2.3 Poszczególne podgrupy .................................................................................. 95
7.2.4 Pozycja frazy nominalnej w zdaniu polskim a wybrane kryteria ................. 102
7.3 Podsumowanie ..................................................................................................... 106
8. Rodzajnik w języku włoskim a aspekt w języku polskim ......................................... 108
8.1 Rodzajnik a aspekt w dotychczasowych pracach ................................................ 108
8.2 Analiza materiału ................................................................................................. 112
8.3 Aspekt czasownika przechodniego w zdaniu polskim a wybrane kryteria ......... 117
8.4 Podsumowanie ..................................................................................................... 121
3

9. Rodzajnik w języku włoskim a środki leksykalne w języku polskim ....................... 123
9.1 Środki leksykalne odpowiadające rodzajnikowi w dotychczasowych pracach... 123
9.1.1 Środki leksykalne wyrażające określoność w języku polskim ..................... 123
9.1.2 Środki leksykalne wyrażające nieokreśloność w języku polskim ................ 126
9.2 Analiza materiału ................................................................................................. 128
9.2.1 Charakterystyka ilościowa............................................................................ 128
9.2.2 Spojrzenie na wybrane przykłady ................................................................ 131
9.3 Podsumowanie ..................................................................................................... 139
10. Zależności między środkami w języku polskim mogącymi odpowiadać
włoskiemu rodzajnikowi ............................................................................................... 141
10.1 Zakres potencjalnego występowania wybranych środków ............................... 141
10.2 Wybrane środki w analizowanym materiale ..................................................... 142
10.3 Zależności między występowaniem wybranych środków ................................ 143
10.3.1 Środki leksykalne a pozostałe środki mogące odpowiadać
rodzajnikowi .......................................................................................................... 143
10.3.2 Pozycja dopełnienia bliższego w zdaniu a aspekt czasownika
przechodniego ........................................................................................................ 145
10.3.3 Dystrybucja wybranych środków w zależności od języka źródłowego
i rodzajnika ............................................................................................................ 147
Wnioski.............................................................................................................................. 150
Bibliografia ........................................................................................................................ 155
Załącznik 1 ........................................................................................................................ 166
Załącznik 2 ........................................................................................................................ 167
Załącznik 3 ........................................................................................................................ 168
Załącznik 4 ........................................................................................................................ 169

4

Wstęp
Użycie rodzajnika stanowi duże wyzwanie dla Polaków uczących się języka
włoskiego czy jakiegokolwiek innego języka, w którym występują rodzajniki. Tego
rodzaju trudności dotyczą zresztą nie tylko użytkowników języka polskiego, ale
wszystkich osób, w których ojczystym języku nie ma formalnych wykładników kategorii
(nie)określoności1. Nie oznacza to oczywiście, że (nie)określoności w tych językach nie da
się wyrazić – jednak wyrażanie opozycji określone/nieokreślone nie jest w nich
obowiązkowe i nie ma w takich językach regularnych środków temu służących. Tym
bardziej interesujące są wszelkie wzmianki o systematycznych zależnościach między
użyciem rodzajnika (w dowolnym języku rodzajnikowym) a pewnymi zjawiskami
występującymi w języku polskim. Mechanizmy takie nie tylko mogłyby być pomocne
w nauce takich języków jak włoski, ale również mogłyby wnieść nowy materiał do
dyskusji o samej kategorii (nie)określoności.
Celem niniejszej rozprawy jest zebranie informacji o obecnych w języku polskim
mechanizmach

potencjalnie

odpowiadających

rodzajnikowi

włoskiemu

oraz

skonfrontowanie ich z materiałem empirycznym w formie polsko-włoskiego korpusu
równoległego. Pojawiające się w literaturze opisy środków dostępnych w języku polskim
mogących odpowiadać rodzajnikowi nie zawsze są poparte analizą empiryczną, czasem są
tylko ilustrowane przykładami. Nawet gdy przykłady te są trafne, powstają pytania o to,
jak spodziewane zależności są realizowane w rzeczywistych tekstach stworzonych przez
rodzimych użytkowników języka polskiego. Ponadto żadna z hipotez będących
przedmiotem niniejszej rozprawy nie została opisana na podstawie pary językowej
polski-włoski, zatem warto sprawdzić, jak wspomniane mechanizmy przedstawiają się dla
tej właśnie kombinacji języków, ponieważ użycie rodzajnika różni się nieco w każdym
języku, w którym on występuje.
Korpus zebrany na potrzeby niniejszej pracy zawiera wyłącznie teksty literackie
pisane prozą i takiej też odmiany języka dotyczą wszelkie wnioski zawarte w rozprawie.
Budowa korpusu z pewnością nie pozwala na formułowanie kategorycznych sądów
o charakterze ogólnym – użycie rodzajnika w języku włoskim może się różnić
w zależności od rodzaju tekstu, z kolei w przypadku języka mówionego do analizy należy
1

W niniejszej pracy ilekroć będzie mowa o (nie)określoności, termin ten będzie oznaczał całą kategorię
określoności obejmując obydwa jej człony: określoność i nieokreśloność. Zatem na przykład środki
wyrażające (nie)określoność będą obejmowały zarówno rodzajnik określony jak i rodzajnik nieokreślony
i nie będą tożsame ze środkami wyrażającymi określoność.
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włączyć też kontekst sytuacyjny, który znacząco może wpływać na pojawienie się
rodzajnika. Mimo ograniczenia do jednego rodzaju tekstów dołożono wszelkich starań, aby
w obrębie korpusu pozostały one jak najbardziej zróżnicowane, zarówno pod względem
gatunku i tematyki, jak i autorów/tłumaczy. Przedstawiona w niniejszej rozprawie analiza
korpusowa może być dobrym punktem wyjścia do dalszych badań opartych na materiale
innego rodzaju.
Mimo że lingwistyka korpusowa kojarzy się głównie z metodami ilościowymi,
niniejsza praca uwzględnia również jakościową analizę wybranych przykładów. O ile dane
ilościowe dostarczają informacji o ogólnych tendencjach, to bliższe przyjrzenie się
wybranym fragmentom tekstów może dostarczyć wiedzy o czynnikach, które potencjalnie
mogły wpłynąć na wystąpienie czy zasięg zaobserwowanych tendencji. Należy jednak
pamiętać, że analiza ilościowa odnosi się do grupy tekstów, a analiza jakościowa do
pojedynczych przykładów, które nie muszą być reprezentatywne dla większej grupy.
W pracy starano się połączyć obydwa podejścia, aby uzyskać jak najpełniejszy obraz
potencjalnych zależności między włoskim rodzajnikiem a różnymi zjawiskami w języku
polskim.
Pierwsza część rozprawy ma charakter teoretyczny i jest poświęcona kategorii
(nie)określoności oraz rodzajnikowi włoskiemu. Najpierw przedstawione są najważniejsze
ujęcia teoretyczne kategorii (nie)określoności zgrupowane wokół centralnych dla danego
podejścia opozycji znaczeniowych: jednostkowe/niejednostkowe, znane/nowe oraz próby
syntezy obydwu nurtów. Następnie omówiony jest sposób, w jaki użycie rodzajnika jest
prezentowane w gramatykach języka włoskiego w świetle omówionych wcześniej teorii ze
szczególnym

uwzględnieniem

koncepcji

Lorenzo

Renziego,

która

jest

chyba

najobszerniejszą próbą opisu użycia rodzajnika w języku włoskim. Tę część kończy
krótkie zestawienie innych środków wyrażających (nie)określoność w języku włoskim.
Część druga rozprawy ma charakter metodologiczny i porusza problemy analizy
porównawczej, w szczególności analizy opartej na tłumaczeniach. Ponadto przedstawia
specyfikę badań korpusowych, korpusów równoległych oraz korpusowych badań
kontrastywnych znajdujących się na przecięciu językoznawstwa kontrastywnego
i językoznawstwa korpusowego. Rozważania metodologiczne są uzupełnione o krótkie
przedstawienie metod statystycznych użytych w dalszej części pracy. Na końcu opisane są
założenia i charakterystyka polsko-włoskiego korpusu równoległego zebranego na
potrzeby rozprawy oraz krótko scharakteryzowane są korpusy pomocnicze służące, w razie
6

potrzeby, za punkt odniesienia dla zjawisk pojawiających się w języku polskim (NKJP)
i włoskim (CORIS).
Ostatnia część rozprawy poświęcona jest środkom używanym w języku polskim,
które mogą znaczeniowo lub funkcjonalnie odpowiadać rodzajnikowi włoskiemu. Część ta
ma charakter teoretyczno-empiryczny – po omówieniu pojawiających się w literaturze
hipotez dotyczących możliwości oddania znaczenia rodzajnika w języku polskim
przedstawiona zostaje analiza materiału pod kątem opisywanych mechanizmów. W pracy
brane są pod uwagę trzy najczęściej przytaczane mechanizmy występujące w języku
polskim mogące potencjalnie odpowiadać rodzajnikowi: szyk zdania, aspekt czasownika
przechodniego dla dopełnienia bliższego oraz środki leksykalne. Zgodnie z hipotezą szyku
frazy nominalne na końcowej pozycji w zdaniu polskim będą nieokreślone, a frazy
nominalne na początkowej pozycji w zdaniu będą określone. Hipoteza aspektu zakłada, że
dopełnienie bliższe po czasowniku dokonanym częściej będzie określone, a po czasowniku
niedokonanym – nieokreślone. Natomiast w przypadku środków leksykalnych omówione
są najczęściej wymieniane leksykalne odpowiedniki rodzajnika w języku polskim oraz ich
rola w wyrażaniu (nie)określoności w języku polskim. Trzecia część jest zakończona
podsumowaniem występowania w analizowanych tekstach wszystkich omawianych
mechanizmów oraz ewentualnych zależności między nimi.
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Część I
Rodzajnik i kategoria (nie)określoności w języku włoskim
1. Rodzajnik i kategoria (nie)określoności w ujęciu teoretycznym
1.1 Definicja rodzajnika
Rodzajnik2 jest częścią mowy tak silnie związaną z kategorią (nie)określoności, że
jego definicje często są definicjami (nie)określoności3, z drugiej zaś strony wiele teorii
dotyczących kategorii (nie)określoności stara się wyjaśnić przede wszystkim znaczenie
oraz użycie rodzajnika. Jednocześnie należy pamiętać, że rodzajnik nie występuje we
wszystkich językach świata. Co więcej, nawet w tych językach, w których występuje, jego
użycie może się znacząco różnić, co utrudnia nie tylko dotarcie do istoty funkcji rodzajnika
oraz jego definicji (Krámský 1972: 29), ale również komplikuje rozważania nad samą
kategorią (nie)określoności.
Jedną z definicji rodzajnika, która nie nawiązuje do przyjętego spojrzenia na
zagadnienie (nie)określoności, proponuje teoria aktualizacji (rozwijana m.in. przez
Guillaume’a na gruncie języka francuskiego). Odróżnia ona rzeczowniki w systemie
języka od rzeczowników zaktualizowanych. Jest to opozycja, którą można przełożyć na
Saussure’owską opozycję langue i parole. Rzeczowniki w systemie języka potencjalnie
mogą oznaczać wiele rzeczy, ich znaczenie jest stałe, ale bardzo ogólne i rozmyte.
Natomiast rzeczowniki zaktualizowane mają już tylko jedno z wielu potencjalnych
znaczeń, na przykład mogą oznaczać jeden konkretny egzemplarz danej klasy bądź też całą
klasę albo inną jej część. Właśnie za pomocą wyrażeń o funkcji determinatywnej dokonuje
się aktualizacja rzeczowników. Innymi słowy rzeczowniki, które do tej pory miały jedynie
abstrakcyjne znaczenie wynikające z ich miejsca w systemie języka, zostają powiązane
z rzeczywistością pozajęzykową i dzięki temu otrzymują jedno konkretne znaczenie
(Krámský 1972: 24, Karolak 1990: 65-66). Warto przy tym zauważyć, że rodzajniki nie są

2

W stosunku do języka angielskiego w literaturze polskojęzycznej czasami używa się również terminu
przedimek.
3

Na przykład “Encyclopedia of Language and Linguistics” podaje definicję, według której: „articles can be
said to be grammatical elements that (...) encode as their meaning identifiability of a referent in a noun
phrase” (Juvonen 2005: 484), co odpowiada koncepcji (nie)określoności opartej na identyfikacji (por. str. 18
niniejszej pracy).
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jedynymi wyrażeniami determinującymi, mogą nimi być również na przykład zaimki
nieokreślone czy wskazujące.
Inną definicją rodzajnika, która przypisuje rodzajnikowi funkcję niezależną od
przyjętego spojrzenia na istotę kategorii (nie)określoności, jest definicja Christophera
Lyonsa (2003: 36), według której cechami dystynktywnymi rodzajnika są brak
nacechowania (unmarked nature) oraz minimalna wartość semantyczna: [+Def] dla
rodzajnika określonego oraz [+Sg] lub [-Sg] dla rodzajnika nieokreślonego4. Warto
zauważyć, że w tym ujęciu rodzajnik nieokreślony nie niesie ze sobą bezpośrednio cechy
[-Def], ale sygnalizuje ją jedynie pośrednio, ponieważ nigdy nie pojawia się w określonych
frazach nominalnych, natomiast głównym niesionym znaczeniem jest [+Sg] lub [-Sg].
W tym ujęciu fraza nominalna jest nieokreślona wtedy, gdy nie zawiera żadnego
wykładnika określoności5. Na poparcie tej tezy Lyons (2003: 33-34) przytacza fakt, że
frazy nominalne bez żadnego wykładnika określoności bądź nieokreśloności są
interpretowane jako nieokreślone (np. Stamattina ho comprato tre libri6), zatem rodzajnik
nieokreślony nie jest konieczny, aby uznać frazę nominalną za nieokreśloną. Jednocześnie
Lyons

odrzuca

koncepcję

zerowego

rodzajnika

sygnalizującego

nieokreśloność

w przypadku fraz nominalnych z rzeczownikiem w liczbie mnogiej lub niepoliczalnym
(w których rodzajnik nieokreślony nie występuje w języku angielskim), ponieważ
nieokreślone frazy nominalne z rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej,
w których powinien występować rodzajnik nieokreślony, również mogą być go
pozbawione (np. one orange7), co powoduje problemy z wyznaczeniem dystrybucji
takiego nieokreślonego rodzajnika zerowego8.

4

Również Perlmutter postulował taką funkcję rodzajnika nieokreślonego, uważając, że strukturze głębokiej
zdania jest on reprezentowany jako liczebnik ‘jeden’. Zob. (Perlmutter 1970: 233-234). Jednocześnie
definicja upatrująca głównej funkcji rodzajnika nieokreślonego w sygnalizowaniu cechy [+Sg], a głównej
funkcji rodzajnika określonego w sygnalizowaniu cechy [+Def], niewątpliwie powstała głównie na
podstawie systemu języka angielskiego, w którym, inaczej niż we włoskim, rodzajnik określony nie jest
wykładnikiem liczby. Tymczasem w języku włoskim cecha [+Sg] lub [–Sg] jest wyrażana przez obydwa
rodzajniki. Por. str. 37 niniejszej pracy.
5

Wykładnikiem określoności może być nie tylko rodzajnik określony, ale również na przykład zaimek
wskazujący, zaimek dzierżawczy lub niektóre inne zaimki, takie jak każdy, wszyscy (Lyons 2003: 17).
6

Tam, gdzie to możliwe bez utraty mocy egzemplifikacyjnej, podane przykłady zdań zostały przetłumaczone
na język włoski.

7

W języku włoskim nie widać tej zależności, ponieważ w liczbie pojedynczej rodzajnik nieokreślony jest
homonimiczny z liczebnikiem głównym ‘jeden’. Renzi (1976b: 103-104) twierdzi, że zarówno liczebnik
‘jeden’ jak i rodzajnik nieokreślony zawierają te same komponenty znaczeniowe: [+Sg] oraz [-Def]. Różnica
między nimi polega na tym, że w przypadku liczebnika cecha [+Sg] jest częścią asercji, a cecha [-Def] jest
tylko presuponowana, natomiast w przypadku rodzajnika obie cechy są presuponowane. W opinii Renziego
liczebnik ‘jeden’ jest wyjątkowy, ponieważ, w przeciwieństwie do innych liczebników, jego znaczenie [+Sg]

9

1.2 Ujęcia teoretyczne kategorii (nie)określoności
Sama kategoria (nie)określoności jest przedmiotem obszernej literatury nie tylko
językoznawczej, ale również filozoficznej. Wobec wielości prac poświęconych temu
zagadnieniu w dalszej części rozdziału przedstawione zostaną tylko najważniejsze
koncepcje (nie)określoności zgrupowane wokół kluczowej dla danej teorii opozycji.
Należy jednak mieć na uwadze, że również w obrębie tego samego nurtu można się
spotkać ze znaczącymi różnicami dotyczącymi bardziej lub mniej szczegółowych
zagadnień. Celem niniejszego punktu jest zarysowanie najważniejszych podejść do
kategorii (nie)określoności bez próby wyczerpującego omówienia nawet najważniejszej
literatury na ten temat.
Warto pamiętać, że większość z prezentowanych poniżej ujęć powstała na gruncie
anglosaskim i opiera się na użyciu rodzajnika w języku angielskim. Mimo że w ogólnym
zarysie nie jest ono wyraźnie różne od użycia rodzajnika w języku włoskim, to jednak nie
jest również z nim identyczne. Wśród najczęściej wymienianych różnic, oprócz użycia
rodzajnika z nazwami części ciała oraz utartych zwrotów, znajduje się użycie rodzajnika
z frazami nominalnymi o znaczeniu ogólnym (generalizującym). W języku włoskim takim
frazom nominalnym najczęściej towarzyszy rodzajnik określony, natomiast w języku
angielskim są one nieokreślone: towarzyszy im rodzajnik nieokreślony, a w przypadku
rzeczowników w liczbie mnogiej lub niepoliczalnych rodzajnika brak (Hervey et al.
2000: 177-180). Por. 9
ang. Literature is interesting. ‒ wł. La letteratura è interessante.
ang. Oil is beginning to become scarce. ‒ wł. Il petrolio comincia a mancare.
Również w przypadku koncepcji powstałych na gruncie francuskojęzycznym należy
pamiętać, że użycie rodzajnika w języku włoskim i francuskim nie jest zupełnie
identyczne, mimo wspólnego pochodzenia obu języków10.

może być presuponowane, na przykład rodzajnik określony czy zaimek wskazujący w liczbie pojedynczej
presuponują cechę [+Sg]. Natomiast cecha [–Sg] może być tylko przedmiotem asercji.
8

Więcej argumentów przeciw koncepcji rodzajnika zerowego można znaleźć w książce Leszka
Berezowskiego „The Myth of The Zero Article” (Berezowski 2009).

9

Przykłady pochodzą z (Taylor 1990: 45-46). Bardziej szczegółowe zestawienie różnic w użyciu rodzajnika
w obu językach, biorące za punkt wyjścia język angielski, znajduje się w (Da Forno 1979: 563-574).

10

Zestawienie podobieństw i różnic w użyciu rodzajnika w nieokreślonych NP między językami romańskimi
można znaleźć np. w (Stark 2008: 47).
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1.2.1 Ujęcia oparte na opozycji jednostkowe/niejednostkowe
Pierwsza duża grupa ujęć kategorii (nie)określoności uznaje sygnalizację
jednostkowości (uniqueness) referenta frazy nominalnej za prymarną jej funkcję, z której
można wywieść wszystkie przypadki użycia rodzajnika. Jednym z najszerzej
dyskutowanych podejść w tej grupie jest teoria deskrypcji określonych11 autorstwa
Bertranda Russela.
Zgodnie z tą teorią rodzajnik określony sprawia, że fraza nominalna denotuje
jednostkowy obiekt: „the word the, in singular, is correctly employed only in relation to
a class-concept of which there is only one instance”12 (Russel 1938: 62). W świetle tej
teorii zdania takie jak:
Il re di Francia è calvo.
reprezentują koniunkcję trzech twierdzeń:
(1) Istnieje król Francji.
(2) Jest tylko jeden król Francji.
(3) Osoba ta jest łysa.
(Rigotti 1972: 96)
Twierdzenie (2) odróżnia użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego, ponieważ
występuje ono tylko przy użyciu tego pierwszego. Dla porównania zdanie13:
È arrivato uno studente.
jest koniunkcją tylko dwóch twierdzeń:
(1) Istnieje student.
(2) Osoba ta przyszła.
Centrum zainteresowania Russela stanowiły deskrypcje określone, zatem wartość
rodzajnika nieokreślonego nie została przez niego zdefiniowana, jednak utrzymuje się, że
w obrębie tej teorii ma on wartość członu nienacechowanego, czyli oznacza brak
informacji na temat jednostkowości (Lyons 2003: 8). Duża część dyskusji wokół teorii
Russela obraca się wokół statusu twierdzenia (1), czyli kwantyfikacji egzystencjalnej14,
pozostawiając nieco w cieniu kwestię istoty kategorii (nie)określoności.
11

Deskrypcje określone, czyli wyrażenia predykatywne opisujące własności pojedynczych lub zbiorowych
przedmiotów indywidualnych (Karolak 1999a: 114) są przedmiotem obszernej literatury filozoficznej, która
jednak zwykle nie porusza problemu kategorii (nie)określoności.

12

Por.: „the, when it is strictly used, involves uniqueness” (Russell 1905: 481).

13

Przykład za (Abbott 2005: 124).

14

W dużym uproszczeniu, w teorii Russela twierdzenie egzystencjalne (istnieje X) jest częścią asercji zdania.
Innymi słowy, jeśli nie jest ono prawdziwe, całe zdanie jest fałszywe. W ujęciu Fregego oraz Strawsona

11

Russel nie określił zakresu, w jakim ma być rozpatrywana kwestia jednostkowości
referenta NP, używał jednak takich przykładów deskrypcji określonych, które w świecie
rzeczywistym odpowiadają jednemu unikalnemu referentowi, na przykład: l’attuale re
d’Inghilterra, il padre di Carlo II, il primo verso di Elegia di Gray. Jednak nie wszystkie
użycia rodzajnika określonego odpowiadają takim sytuacjom. Jak zauważył Strawson
(1950: 332), w normalnych warunkach zdanie takie jak:
Il tavolo è coperto di libri.
ma pojedynczą, unikalną referencję, odnosi się do jednego stołu w danej sytuacji, jednak
nie jest to jedyny stół na świecie, zatem nie jest prawdą, że „istnieje tylko jeden stół”15.
Dlatego też powstały modyfikacje oryginalnego ujęcia Russela, zawężające zakres
obiektów, wśród których wybierany jest unikalny referent NP, na przykład do sytuacji
komunikacji, przy czym w użyciu są najróżniejsze terminy, takie jak: resource situations
(Barwise i Perry), context sets (Westerståhl), pragmatic sets (Hawkins) (Abbott
2005: 129).
Pierwotna teoria Russela obejmuje tylko frazy nominalne zawierające policzalne
rzeczowniki w liczbie pojedynczej. Nawet przy powyższych modyfikacjach pojęcie
jednostkowości może być kłopotliwe w odniesieniu do fraz nominalnych, których członem
konstytutywnym są rzeczowniki niepoliczalne lub w liczbie mnogiej. Rozszerzeniem
koncepcji jednostkowości również na te przypadki użycia rodzajnika jest teoria
wyczerpującości16 (inclusiveness) autorstwa Johna Hawkinsa. W tym ujęciu referent
określonej NP musi być częścią współdzielonego zbioru (shared set17), który obejmuje
elementy danej kategorii znane zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. W jego skład mogą
wchodzić różne elementy, zarówno takie, które pojawiły się wcześniej w rozmowie,
obiekty obecne bezpośrednio w sytuacji mówienia lub w szerszym kontekście
komunikacyjnym albo elementy jedynie skojarzone w jakiś sposób z tymi już obecnymi
we współdzielonym zbiorze18.
twierdzenie egzystencjalne jest presuponowane przez deskrypcję określoną, zatem jeśli nie jest prawdziwe,
zdania nie można wartościować pod względem prawdy-fałszu (Levinson 2010: 195-200).
15

Określone frazy nominalne, których treść opisowa nie gwarantuje odniesienia do jednostkowego referenta,
są czasem określane w literaturze jako niepełne deskrypcje określone (incomplete descriptions) (Abbott
2005: 128).

16

Polski termin za (Karolak 1990: 228).

17

U Karolaka spotyka się następujące tłumaczenia tego terminu: zbiór przedmiotów (1990: 231); zbiór,
w którym zlokalizowany jest przedmiot odniesienia; zbiór lokalizujący przedmiot referencji (1990: 232).
18

Skojarzenia mogą być oparte na bardzo różnych podstawach (np. relacja część – całość, czynność –
sprawca itd.). Krótki przegląd najważniejszych z nich można znaleźć w (Clark 1975).
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Obecność rodzajnika wprowadza referenta frazy nominalnej jako element
współdzielonego zbioru. To, co odróżnia rodzajnik określony od nieokreślonego, to zakres
referencji. Rodzajnik określony jest używany, gdy fraza nominalna odnosi się do całości
opisywanego przez nią współdzielonego zbioru, niezależnie od tego, czy składa się on
tylko z jednego elementu (klasyczna sytuacja unikalności), czy jest zbiorem wielu
obiektów, czy też jest niepoliczalny. Oczywiście w takiej sytuacji odbiorca zawsze jest
w stanie zlokalizować referenta NP w danym współdzielonym zbiorze (rodzajnik
określony zresztą jest wyraźnym sygnałem, aby to zrobił). Natomiast rodzajnik
nieokreślony jest używany, gdy fraza nominalna nie odnosi się do całości opisywanego
przez nią współdzielonego zbioru. Taka sytuacja ma miejsce, gdy NP odnosi się tylko do
jego części, ale również wtedy, gdy współdzielony zbiór jeszcze nie istnieje, ponieważ
dany element jest wspominany po raz pierwszy. Jednocześnie nieokreślona fraza
nominalna jest neutralna pod względem możliwości lokalizacji referenta NP we
współdzielonym zbiorze (czyli w niektórych przypadkach odbiorca będzie mógł to zrobić,
a w innych nie). W ten sposób kryterium jednostkowości zostało rozszerzone na użycie
rodzajnika określonego z rzeczownikami niepoliczalnymi lub w liczbie mnogiej (Lyons
2003: 260-261).
W tym duchu użycie rodzajnika opisuje również Langacker (2009: 375): „W efekcie
przedimek nieokreślony wskazuje, że tylko jeden odpowiedni kandydat jest dostępny,
[podkreślenie autora] a przedimek nieokreślony, że tak nie jest”. Przy czym kandydat na
referenta NP może być jednostkowy, ponieważ istnieje tylko jeden obiekt o danych
właściwościach (na przykład w przypadku NP z przymiotnikiem w stopniu najwyższym),
ale równie dobrze tylko jeden obiekt może być istotny w danej sytuacji (na przykład mimo
że w samym układzie słonecznym jest więcej obiektów nazywanych księżycem, tylko
jeden z nich pojawia się w codziennych konwersacjach). W obydwu sytuacjach użycie
rodzajnika określonego implikuje nie tylko, że referent NP jest jednostkowy, ale również,
że odbiorca jest w stanie go zidentyfikować w bezpośrednim kontekście dyskursu.
Na gruncie polskim w nurt oparty na opozycji jednostkowe/niejednostkowe wpisują
się prace Violetty Koseskiej-Toszewej, która zajmowała się kategorią (nie)określoności
w języku bułgarskim i polskim. Pisze ona: „Mówiąc o określoności lub nieokreśloności
przedmiotów lub zbioru przedmiotów, rozumiem dalej przez określoność – jednostkowość,
natomiast przez nieokreśloność – egzystencjalność i ogólność” (Koseska-Toszewa
1984: 42). Przy czym przyjęta przez nią definicja jednostkowości nosi pewne znamiona
wyczerpującości

(inclusiveness):

„Jednostkowość
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zakłada

jedyność

przedmiotu

spełniającego daną funkcję zdaniową. Może to dotyczyć zarówno jedynego elementu
zbioru, jak i jedynego zbioru, jedynej relacji itp.” (Koseska-Toszewa 1984: 39)19.
Egzystencjalność

i

ogólność

są

zdefiniowane

na

podstawie

kwantyfikatorów:

egzystencjalnego (szczegółowego) odpowiadającego wyrażeniu ‘istnieje takie x, że’ oraz
ogólnego odczytywanego jako wyrażenie ‘dla każdego x’. Co istotne, określoność na
planie semantycznym odróżniona jest od określoności gramatycznej – wyrażanej poprzez
rodzajnik, który według Koseskiej-Toszewej w języku bułgarskim odpowiada zarówno
ogólności (zatem nieokreśloności), jak i jednostkowości (zatem określoności), natomiast
brak

rodzajnika

jest

wykładnikiem

egzystencjalności

(czyli

nieokreśloności)

(Koseska-Toszewa 1987: 76). Jak wyjaśnia Koseska-Toszewa, do takiego stanu rzeczy
mogło doprowadzić to, że w języku naturalnym wyrażenie ‘każdy taki, że’ w zależności od
kontekstu można odczytywać dwojako. Pierwsze możliwe odczytanie to ‘wszystkie
elementy spełniające P’, czyli wyrażenie ogólne, na przykład „Dzisiaj każdy chłopiec
może jeździć na nartach” (ale nie tylko chłopcy mogą jeździć na nartach, to samo można
też stwierdzić o inaczej wybranym zbiorze osób). Drugie możliwe odczytanie to ‘zbiór (na
ogół wielu elementów) spełniający P’, czyli jako wyrażenie jednostkowe, na przykład
„Wszyscy ludzie są istotami dwunożnymi bez piór” (i tylko ludzie są takimi istotami,
zatem istnieje jeden jedyny zbiór istot, o których można stwierdzić, że są to dwunożne
istoty bez piór) (Koseska-Toszewa 1987: 71). Stawia ona hipotezę, że w języku bułgarskim
rodzajnik najpierw wyrażał jednostkowość elementu, potem zaczął wyrażać jednostkowość
zbioru, co później doprowadziło do homonimii znaczenia jednostkowego i ogólnego
(Koseska-Toszewa 1987: 80).
W literaturze poświęconej włoskiemu rodzajnikowi w ten nurt wpisuje się artykuł
Valerii Borsari (Borsari 1974) zatytułowany „Quantificazione ed uso dell’articolo in
italiano e francese”. Tak jak Koseska-Toszewa używa ona kwantyfikatorów logicznych do
opisu znaczenia rodzajnika, jednak robi to w nieco inny sposób. Przede wszystkim nie
odróżnia ona (nie)określoności semantycznej i gramatycznej, zatem rodzajnik określony
zawsze jest wykładnikiem określoności, a nieokreślony – wykładnikiem nieokreśloności.
Ponadto ujmuje ona nieco inaczej kwestię jednostkowego odniesienia.
Według Borsari (1974: 115) rodzajnik nieokreślony odpowiada kwantyfikatorowi
egzystencjalnemu (‘istnieje takie x, że’). Pisze ona: „intendo puramente l’espressione del
19

Por.: „Przez jednostkowość następnie rozumiem wyrażenie o postaci (ιx)P(x) zakładające, że dana funkcja
zdaniowa (P) jest spełniona bądź przez dokładnie jeden element rozważanego uniwersum, bądź też przez
jeden jedyny zbiór elementów” (Koseska-Toszewa 1987: 69-70).
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rapporto di un individuo con gli altri appartenenti alla stessa classe”. Zatem użycie
rodzajnika nieokreślonego oznacza, że fraza nominalna odnosi się do jednego z wielu
elementów klasy.
W przypadku rodzajnika określonego wyróżnione są dwie sytuacje jego użycia.
Pierwsza z nich ma miejsce, gdy rodzajnik określony pojawia się w funkcji
wprowadzającej (funzione introduttiva): we frazie nominalnej, która nie odnosi się do
żadnego obecnego w dyskursie elementu i której nie towarzyszą przydawki pomagające
zidentyfikować referenta frazy nominalnej. W takiej sytuacji rodzajnik określony
odpowiada kwantyfikatorowi ogólnemu (‘dla każdego x’), a fraza nominalna, której
towarzyszy odnosi się do całej klasy. Jest to znaczenie stojące w wyraźniej opozycji do
znaczenia przypisywanego rodzajnikowi nieokreślonemu.
Rodzajnik określony może być użyty również w funkcji odsyłającej (funzione di
indice). W takim użyciu odpowiada on jednostkowemu i jednoznacznemu odniesieniu do
elementu już obecnego w dyskursie, przy czym nie ma znaczenia, w jaki sposób
antecedens został do niego wprowadzony (może być nawet tylko presuponowany). Borsari
postuluje, aby oznaczać taką relację za pomocą „operatora kontekstowego” lub „operatora
jota”. Przy czym należy pamiętać, że w jej ujęciu „operator jota” ma inne niż zwykle
znaczenie i nie znajduje się na tej samej płaszczyźnie co kwantyfikator ogólny
i egzystencjalny. Jego domeną działania jest dyskurs czy też kontekst, a nie świat realny,
zatem rodzajnik określony w tej funkcji jest wykładnikiem jednostkowej referencji
w domenie dyskursu (Borsari 1974: 109-110).
Pewne przypadki użycia rodzajnika określonego pozostają jednak trudne do
wytłumaczenia nawet dla teorii wyczerpującości (inclusiveness). Lyons (2003: 262-263)
podaje następujące przykłady:
[W pokoju z trojgiem drzwi, jedne drzwi są otwarte, dwoje jest zamkniętych.]
Per favore, chiudi la porta.
[W holu z czworgiem drzwi, wszystkie są zamknięte, mówiący stoi ubrany do
wyjścia, w obu rękach trzyma walizki.]
Per favore, apri la porta per me.
Żadnej z tych sytuacji nie da się opisać w kategoriach wyczerpującości, a jednak
najpewniej uczestnicy obu z nich nie będą mieli problemu ze wskazaniem, do czego odnosi
się określona fraza nominalna. Najwyraźniej w zdaniu lub (co bardziej prawdopodobne)
w całej sytuacji znajdują się wskazówki wystarczające do zidentyfikowania, o który obiekt
wśród kilku podobnych chodzi.
15

Może się zdarzyć również, że referent określonej NP nie jest częścią żadnego
współdzielonego zbioru (nawet dostępnego jedynie poprzez skojarzenia), ponieważ
dopiero w momencie mówienia odbiorca jest informowany o istnieniu referenta
w odpowiednim współdzielonym zbiorze. Mimo to również w takich sytuacjach odbiorcy
najczęściej nie mają problemu ze wskazaniem referenta NP. Na przykład:
[Gdy odbiorca nie wie o obecności psa.]
Non andarci. Il cane ti morderà.
Hawkins uważa, że takie użycie rodzajnika określonego ograniczone jest do przypadków,
w których nadawca odwołuje się do bezpośredniej sytuacji mówienia, Lyons (2003: 263)
jednak podaje liczniejsze przykłady takiego użycia rodzajnika. Na przykład, gdy referent
określonej NP jest częścią szerszej sytuacji:
Ci incontriamo stasera all'abbeveratoio.
W tym przypadku koryto nie musi koniecznie być częścią bezpośredniej sytuacji
mówienia. Wystarczy założenie, że znajduje się ono gdzieś w okolicy. Natomiast skrajnym
przypadkiem jest sytuacja, w której nawet treść frazy nominalnej jest nowością dla
słuchacza:
Quando arrivi a Città del Messico, va’ allo zócalo.
Jak twierdzi Lyons (2003: 263), słuchacz może nie wiedzieć, co to jest zócalo, i wtedy ma
wybór między poinformowaniem nadawcy o swojej niewiedzy albo przyjęciem, że jest to
coś, co będzie w stanie zidentyfikować. Należy podkreślić, że w takich przypadkach dużo
zależy od dobrej woli słuchacza, ponieważ może on współpracować i przyjąć, że referent
NP będzie możliwy do zidentyfikowania albo odrzucić użycie rodzajnika określonego.

1.2.2 Ujęcia oparte na opozycji znane/nowe
Drugą dużą grupą ujęć (nie)określoności są teorie, wedle których główną funkcją tej
kategorii jest sygnalizacja tego, że referent NP jest znany uczestnikom komunikacji.
Podejście to jest znane już od starożytności (Lyons 2003: 253). W czasach nowożytnych
na gruncie anglosaskim ugruntował je Christophersen (1939: 28), który pisał: „Now the
speaker must always be supposed to know which individual he is thinking of; the
interesting thing is that the the-form supposes that the hearer knows it too”.
Próbą formalizacji tego podejścia jest semantyka uzupełniania danych20 (file change
semantics) zaproponowana przez Irene Heim. Według tej badaczki główną funkcją
20

W polskiej literaturze spotyka się również termin semantyka zmian rejestrów, por. (Odrowąż-Sypniewska
2014: 5).
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nieokreślonych fraz nominalnych jest wprowadzanie nowych elementów do dyskursu
(zatem nieokreśloność implikuje, że referent NP nie jest znany), natomiast określone frazy
nominalne odnoszą się do elementów, które w domenie dyskursu już się znajdują (a więc
są już znane zarówno nadawcy, jak i odbiorcy) (Abbott 2005: 132). Przy czym należy
podkreślić, że wszelka referencja zachodzi na poziomie dyskursu i nie ma nic wspólnego
ze światem rzeczywistym. Aby to lepiej wyjaśnić, Heim użyła metafory katalogu
kartkowego. Dyskurs jest jak katalog, w którym każdy referent jest reprezentowany przez
osobną fiszkę z identyfikatorem. Gdy pojawia się nowy referent, do katalogu dodawana
jest nowa fiszka. Jeśli cokolwiek mówi się o znanym już referencie, nowe informacje
dodawane są do już istniejącej fiszki. Zatem określone i nieokreślone frazy nominalne
powiększają katalog na różne sposoby. Nieokreślone frazy nominalne powodują
dodawanie nowych fiszek, zaś określone frazy nominalne sprawiają, że istniejące już fiszki
są aktualizowane. Ważne jest, że to nie obiekty świata rzeczywistego mają być
znane/nowe, ale fiszki w katalogu (Lyons 2003: 269).
Jeśli chodzi o przedmioty znajdujące się bezpośrednio w sytuacji mówienia, Heim
traktuje je jako znajdujące się już w katalogu, zatem niepotrzebujące wprowadzenia za
pomocą nieokreślonej frazy nominalnej (Lyons 2003: 270). Założenie to pozwala na
wyjaśnienie użycia rodzajnika określonego w takich zdaniach jak poniższe21:
Per favore, spolvera lo scaffale prima che io ci metta questo vaso.
Jednocześnie w dyskursie znajdują się nie tylko elementy bezpośrednio
wprowadzone za pomocą niekreślonych fraz nominalnych lub obecne w sytuacji
mówienia, ale również inne elementy powiązane z nimi, których odbiorca może się
spodziewać na podstawie wiedzy o własnościach danej kategorii oraz relacji między
różnymi kategoriami (Abbott 2005: 133). Dzięki temu można wyjaśnić użycie rodzajnika
określonego w takich sytuacjach jak poniższe22.
Ho dovuto prendere un tassì dalla stazione. Il tassista mi ha detto che c'era uno
sciopero.
Sono appena arrivati da New York. L’aereo aveva un ritardo di 5 ore.
Wiadomo, że taksówki mają kierowców, zatem można uznać, że nieokreślona fraza
nominalna un tassì motywuje użycie rodzajnika określonego z rzeczownikiem tassista.
Drugi przypadek jest mniej bezpośredni, ponieważ istnieje wiele środków transportu,
21

Przykład za (Lyons 2003: 3).

22

Przykłady za (Lyons 2003: 3).
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a pierwsze zdanie nie wskazuje żadnego z nich, ale wciąż skojarzenie podróży z lotem
samolotem jest czytelne i oczywiste.
Jednak nie zawsze można wyjaśnić użycie rodzajnika określonego tym, że referent
jest znany, nawet przy uwzględnieniu powiązań skojarzeniowych. Rozważmy następujące
wypowiedzenia23.
[Nadawca jest w trakcie wieszania obrazu na ścianie, do pokoju wchodzi druga
osoba.]
Per favore, passami il martello.
Se vai in camera da letto, potresti portarmi la busta di patatine fritte che ho
lasciato sul letto?
W pierwszym zdaniu odbiorca nie wie, że w pokoju znajduje się młotek. Musi dopiero się
rozejrzeć, żeby go znaleźć. Trudno również zakładać, że można to wywnioskować
z zastanej sytuacji. To właśnie określoność frazy nominalnej jest wskazówką, że będzie on
w stanie znaleźć ten młotek, a wybór czasownika sugeruje, że młotek musi się znajdować
bezpośrednio w pokoju, a nie na przykład w innym pomieszczeniu (wtedy bardziej
odpowiedni byłby czasownik portare). Również w drugim przypadku odbiorca przed
usłyszeniem wypowiedzenia nie miał żadnych wskazówek, które pozwoliłyby mu
domyślić się, że istnieje jakakolwiek torba chipsów na łóżku w sypialni. Jest to dla niego
nowa informacja. Mimo to użycie rodzajnika określonego wydaje się na miejscu.
Przypadki takiego użycia rodzajnika określonego można wyjaśnić na gruncie teorii
identyfikowalności

(identifiability).

Niektórzy

badacze

upatrują

istoty

kategorii

(nie)określoności nie w tym, że referent określonej NP jest znany słuchaczowi, ale w tym,
że odbiorca może go zidentyfikować24. Istotnie, w obydwu powyższych sytuacjach
odnalezienie referenta określonej NP nie powinno nastręczać trudności. Na takim
stanowisku stała m.in. Ruth Kempson, dla której rodzajnik określony implikuje, że
odbiorca może jednoznacznie zidentyfikować referenta określonej NP. W podobnym tonie
wypowiadał się również Strawson, dla którego rodzajnik określony sygnalizuje, że
nadawca odnosi się do czegoś, co pojawiło się już wcześniej w dyskursie lub że kontekst

23

Przykłady za (Lyons 2003: 6) i (Abbott 2005: 133).

24

Podejście to w pewien sposób jest kompatybilne z teorią wyczerpującości – jeśli NP odnosi się co całości
współdzielonego zbioru, to odbiorca powinien być w stanie zidentyfikować referenta NP. Z drugiej zaś
strony, jeśli NP odnosi się tylko do części współdzielonego zbioru, najczęściej odbiorca nie jest w stanie
zidentyfikować referenta NP. Oczywiście w przypadkach granicznych (por. str. 15 i 21) taka kompatybilność
już nie występuje.
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albo ogólna wiedza powinny pozwolić odbiorcy na zidentyfikowanie referenta (Lyons
2003: 258).
Na gruncie polskim w tym nurcie sytuują się na przykład poglądy Weinsberga
(1983: 194-195), który pisał: „rodzajnik określony oznacza, że o jakiejś znanej sobie
właściwości desygnatu rzeczownika-okazu (…) adresat danego tekstu wie, że jest ona jego
cechą wyznaczającą. (…) Cecha ta może być różnego rodzaju i jej znajomość u adresata
może być nabyta w różny sposób. (…) Mówiąc jeszcze inaczej, rodzajnik the w zdaniu The
door is shut oznacza, że adresat wie, o których drzwiach jest mowa; gdyby nie względy
stylistyczne, połączenie the door można oddać po polsku połączeniem drzwi, których
cechę wyznaczającą znasz lub krótko wiadome (ci) drzwi”. Ujęcie to jest zbliżone do teorii
identyfikowalności, ponieważ zakłada, że odbiorca umie wskazać desygnat rzeczownikaokazu, jest mu on „wiadomy” według terminologii Weinsberga.
Również

ujęcie

Bożeny

Bojar

zbliża

się

do

tej

teorii.

Pisze

ona:

„Określoność/nieokreśloność, rozumiana jako kategoria metainformacyjna, nie jest
bowiem charakterystyką referencyjną, a więc odniesieniem fraz nominalnych do
przedmiotu, który nazywają (...), lecz jest informacją o tym, czy nadawca komunikatu,
ewentualnie również jego odbiorca, posiada o obiekcie (szeroko rozumianym, a więc nie
tylko czysto materialnie) nazywanym (denotowanym) przez dany wyraz informacje
pozwalające na jego identyfikację, lub ewentualnie o tym, czy nadawca komunikatu
zamierza (chce) ją udostępnić odbiorcy komunikatu, czy też nie” (Bojar 1987: 12). Bojar
nie wskazuje dokładnie, kiedy mamy do czynienia z określonością, a kiedy
z nieokreślonością.

Zaproponowana

przez

nią

eksplikacja

znaczenia

rodzajnika

bułgarskiego nie jest do końca jasna w tym względzie, ponieważ jej częścią jest
przekazanie odbiorcy przez nadawcę informacji pozwalających na identyfikację referenta
NP, co może mieć miejsce zarówno w sytuacji, gdy odbiorca wcześniej nie był w stanie
samodzielnie tego zrobić, jak i w sytuacji, gdy było to możliwe. Biorąc pod uwagę tylko
podaną definicję, wydawać by się mogło, że punktem odniesienia w tej koncepcji jest
nadawca, zatem gdy jest on w stanie zidentyfikować referenta, fraza nominalna będzie
określona, zaś w przeciwnym wypadku – nieokreślona. Jednak podane przykłady zdają się
sugerować, że przynajmniej w przypadku nieokreśloności tak naprawdę punktem
odniesienia jest odbiorca. Według Bojar w zdaniu:
Jakiś uczeń przyniósł mi list od znajomych.
nadawca nie posiada informacji pozwalającej na identyfikację ucznia i informuje o tym
nadawcę.
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Natomiast w zdaniu:
Pewien uczeń przyniósł mi list od znajomych.
nadawca posiada informacje pozwalające na identyfikację ucznia, ale nie zamierza
przekazać ich odbiorcy, o czym go informuje (Bojar 1987: 13). W obu zdaniach pojawiają
się zaimki nieokreślone, zatem można przyjąć, że frazy nominalne są nieokreślone (nigdzie
nie stwierdzono inaczej), ale tylko w przypadku jednego z nich nadawca jest w stanie
zidentyfikować ucznia. Natomiast cechą wspólną obu zdań jest to, że odbiorca nie
otrzymuje informacji pozwalającej na identyfikację ucznia, z czego wynika, że to od
wiedzy odbiorcy zależy nieokreśloność frazy nominalnej.
Wśród prac poświęconych rodzajnikowi włoskiemu, w ten nurt wpisują się na
przykład poglądy Iørna Korzena (2003: 38), który pisze: „la determinazione nominale può
essere definita come l'esplicitazione del tratto [± identificabile]”. Dalej precyzuje on, że
rodzajniki wyrażają tylko i wyłącznie cechę [± identyfikowalny], natomiast inne
determinanty niosą dodatkowe znaczenia. Rodzajnika określonego używa się, gdy
nadawca uważa, że odbiorca będzie w stanie zidentyfikować referenta frazy nominalnej.
W przypadku, gdy identyfikacja referenta przez odbiorcę nie jest możliwa (czy raczej
nadawca uzna, że nie jest możliwa), używany jest rodzajnik nieokreślony. Zatem
podstawowym punktem odniesienia jest odbiorca.
Dużo luźniej związana z tym podejściem jest praca Minnie G. De Boer (De Boer
1972). Artykuł zatytułowany „Il concetto di articolo con speciale riguardo all’italiano” jest
przede wszystkim polemiką z tezami Perlmuttera sprowadzającymi rodzajnik nieokreślony
do nieakcentowanej formy liczebnika ‘jeden’ (patrz przypis 4). Jednak wymienia się w nim
również cechy semantyczne (valori semantici), które charakteryzują różne użycia
rodzajnika określonego i nieokreślonego. Co ciekawe, jest to praca, w której znaczenie
obydwu rodzajników jest opisywane oddzielnie, niekoniecznie za pomocą cech
układających się w opozycje. Według De Boer rodzajnik nieokreślony może wyrażać
następujące znaczenia:
- liczba pojedyncza (funkcja liczebnika ‘jeden’);
- wyszczególnienie

(valore

specificazione),

wyrażenie

un

certo

dobrze

charakteryzuje to znaczenie, które odpowiadałoby nieokreśloności konkretnej
(por. str. 33 niniejszej pracy);

20

- potencjalność (valore eventuale), gdy fraza nominalna nie odnosi się do
konkretnego referenta (a być możne nawet jej referent nie istnieje), na przykład:
Cerco un manuale che tratti di sintassi italiana;
- ogólność (valore generico), np. Una cicogna si ciba di rane.
(De Boer 1972: 524-525)
Z kolei rodzajnik określony może mieć następujące znaczenia:
- odniesienie anaforyczne (valore anaforico), gdy referent frazy nominalnej został
wcześniej wspomniany, na przykład: Ho comprato un giornale e due libri, e ora
sto leggendo il giornale;
- identyfikacja (valore identificatorio), gdy referent frazy nominalnej jest
presuponowany przez nadawcę i odbiorcę (zatem jest znany im obu), na
przykład: Sto leggendo il giornale;
- wartość opisowa (valore descrittivo), gdy referent frazy nominalnej jest
dodatkowo dookreślony przez przydawki (lub zdania przydawkowe), na
przykład: Sto leggendo il libro che mi ha prestato Mario;
- ogólność (valore generico), np. Le donne somale sono belle.
(De Boer 1972: 527-528)
O

ile

opis

znaczenia

rodzajnika

nieokreślonego

nie

wpisuje

się

w

teorię

identyfikowalności, o tyle wśród znaczeń rodzajnika określonego można znaleźć
identyfikację. Dodatkowo De Boer uważa, że identyfikację i wartość opisową można
wywieść z funkcji anaforycznej rodzajnika określonego, a jest to jedna z głównych funkcji
przypisywanych rodzajnikowi określonemu przez podejścia oparte na opozycji
znane/nowe.
O ile jednak teoria identyfikowalności jest w stanie wyjaśnić przypadki trudne dla
ujęcia opartego na jednostkowości (por. str. 15-16 niniejszej pracy), to sama stoi w obliczu
trudności w przypadku zdań takich jak25:
Sono appena tornata da un matrimonio. La sposa era vestita di azzurro.
Harold ha comprato la prima casa che aveva visto.
[Pielęgniarka stoi przed wejściem na salę operacyjną.]
Chissà chi sarà oggi l'anestesista?
Są to przypadki, w których referent jest jednostkowy (na ślubach zwyczajowo jest tylko
jedna panna młoda, jest tylko jeden dom, który Harold zobaczył jako pierwszy), ale trudno
25

Przykłady za (Abbott 2005: 133) i (Lyons 2003: 7).
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zakładać, że odbiorca będzie w stanie zidentyfikować ten obiekt. Natomiast w przypadku
anestezjologa, nawet nadawca niekoniecznie będzie w stanie to uczynić (może się zdarzyć,
że anestezjologiem będzie na przykład osoba o wyjątkowo młodym wyglądzie
i pielęgniarka nie rozpozna w niej lekarza towarzyszącego operacji). Zatem użycie
rodzajnika określonego w podanych przykładach nie znajduje wyjaśnienia na gruncie teorii
identyfikowalności, ale jest uzasadnione w świetle teorii jednostkowości.

1.2.3 Inne ujęcia
Powyższe rozważania pokazują, że żaden z głównych nurtów nie jest w stanie podać
zadowalającego wyjaśnienia dla wszystkich pojawiających się użyć rodzajnika. Stąd liczne
próby syntezy obu teorii lub wypracowania zupełnie nowego podejścia o większej mocy
opisowej.
Jednym z przykładów syntezy wielu podejść jest opis użycia angielskiego rodzajnika
zaproponowany przez Andrew Chestermana. W tym ujęciu system rodzajników w języku
angielskim ma pięć elementów: rodzajnik określony the, rodzajnik nieokreślony a(n),
nieakcentowane some, rodzajnik zerowy (zero article) oraz null article. Zarówno rodzajnik
zerowy jak i null article cechują się brakiem widocznego wykładnika, jednak rodzajnik
zerowy jest nieokreślony i może występować z rzeczownikami niepoliczalnymi lub
w liczbie mnogiej, natomiast null article jest określony i występuje z nazwami własnymi
oraz niektórymi rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej (Chesterman 2005: 2).
Użycie tych pięciu elementów, a zatem również (nie)określoność frazy nominalnej,
jest oparte na kombinacji 3 opozycji. Pierwszą z nich jest możliwość wskazania przez
odbiorcę referenta we współdzielonym zbiorze (locatability). Jest to opozycja
charakterystyczna dla podejść opartych na identyfikowalności26. Rodzajnik określony oraz
null article charakteryzują się możliwością wskazania referenta NP, rodzajnik zerowy
wprost przeciwnie charakteryzuje się brakiem takiej możliwości, natomiast w przypadku
a(n) i some możliwość wskazania referenta zależy od kontekstu sytuacyjnego (istnieje
domyślne odczytanie, ale może być ono zmienione pod wpływem kontekstu). Drugą
opozycją jest wyczerpującość (inclusiveness), zaczerpnięta bezpośrednio z teorii Hawkinsa
(por. str. 12-13). Frazy nominalne z rodzajnikiem określonym oraz null article odnoszą się
do całości współdzielonego zbioru, rodzajnik nieokreślony i nieakcentowane some odnoszą
26

Chesterman zaczerpnął ją bezpośrednio od Hawkinsa, jednak w ujęciu Hawkinsa nie była to opozycja
definiująca różnicę między rodzajnikiem określonym i nieokreślonym (rodzajnik nieokreślony mógł być
użyty zarówno we frazach nominalnych, których referenta można wskazać jak i w takich, w których nie jest
to możliwe).
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się do jego części, a w przypadku rodzajnika zerowego odczytanie znów zależy od
kontekstu. Trzecią opozycją jest ogólność/abstrakcyjność (extensivity27) i jest to opozycja
oparta na koncepcji Guillaume’a (por. str. 8). Opozycja ta pozwala oddzielić użycie
rodzajnika zerowego i null article (oznaczających maksymalny potencjalny zakres
znaczeniowy rzeczownika, zatem użycie ogólne) od użycia pozostałych wykładników
(nie)określoności, które oznaczają, że rzeczownik jest użyty w zawężonym znaczeniu
(Chesterman 2005: 68).
Kombinacja powyższych opozycji pozwala Chestermanowi na opisanie użycia
przyjętych przez niego pięciu elementów wyrażających (nie)określoność w języku
angielskim w następujący sposób:
- a(n) NP – jeden z wielu elementów zbioru referentów NP;
- some NP – nie wszystkie (ale więcej niż jeden) elementy zbioru referentów NP;
- the NP – wszystkie (istotne w danej sytuacji) elementy zbioru referentów NP,
który można zidentyfikować;
- null NP – sam zbiór referentów, który można zidentyfikować i który ma tylko
jeden element;
- zero NP – sam zbiór referentów (o większej liczebności niż jeden).
(Chesterman 2005: 73)
Na uwagę zasługuje fakt, że Chesterman stara się wyjaśnić nie tylko użycie rodzajnika
w języku angielskim, ale również te przypadki, w których żaden rodzajnik nie występuje,
nie traktując ich jak wyjątków, ale jak pełnoprawne opcje. Jednocześnie włączenie do
opisu wielu opozycji sprawia, że znaczenie danej formy rodzajnika staje się bardziej
złożone. Chesterman nie tylko łączy różne podejścia do (nie)określoności, ale również je
modyfikuje. Przede wszystkim zauważa on, że pewne cechy, takie jak wyczerpującość lub
identyfikowalność, nie zawsze i nie we wszystkich kontekstach na stałe towarzyszą danym
formom rodzajnika, co sprawia, że podziały stają się bardziej rozmyte i niewyraźne.
Na gruncie języka włoskiego i w mniejszym zakresie, bo tylko dla fraz nominalnych
odnoszących się do przedmiotów indywidualnych (riferimento individuale specifico),
podobną próbę syntezy obydwu podejść podjął Roberto Musella. Ważne jest, że próbuje on
zdefiniować pragmatyczne warunki użycia rodzajnika w języku włoskim, zatem jest

27

Chesterman (2005: 27) odróżnia pojęcie extensivity od extension (ekstensji). To pierwsze miałoby
dotyczyć stopnia abstrakcyjności nazwy, a to drugie zakresu referentów nazwy. Rzeczowniki użyte bez
rodzajników odznaczają się wysokim stopniem abstrakcyjności, który ulega konkretyzacji dzięki użyciu
m.in. rodzajników.
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zainteresowany przede wszystkim warunkami pomyślności użycia rodzajnika określonego
i nieokreślonego, a nie poprawnością gramatyczną ich użycia. W jego opinii ani podejścia
oparte na opozycji jednostkowe/niejednostkowe (które nazywa logicznymi) ani podejścia
oparte na opozycji znane/nowe (które nazywa tekstualnymi) nie są w stanie wyjaśnić
wszystkich przypadków użycia rodzajnika – dla każdego z nich można znaleźć
kontrprzykłady (Musella 1994: 5-6).
Musella proponuje własny zestaw kryteriów decydujących o użyciu rodzajnika
w języku włoskim. Pierwsze kryterium brzmi w następujący sposób: „L’esistenza
dell’insieme di cui il referente in questione fa parte deve essere (o deve poter essere data
per) già nota all’ascoltatore” (Musella 1994: 7). Mimo że jest to kryterium wywodzące się
z teorii deskrypcji określonych Russela, to w istocie ma ono więcej wspólnego
z podejściami opartymi na opozycji znane/nowe. Jeśli odbiorca nie wie o istnieniu
referenta frazy nominalnej, używany jest rodzajnik nieokreślony. Jeśli zaś odbiorca wie
o istnieniu referenta frazy nominalnej, konieczne jest zastosowanie kolejnych kryteriów.
Pierwsze z nich mówi, że do użycia rodzajnika określonego wystarczy, aby odbiorca
zakładał, że liczba potencjalnych referentów frazy nominalnej nie jest większa niż liczba
faktycznych referentów NP (czyli fraza nominalna nie odnosi się do części zbioru)
(Musella 1994: 13). Z kolei do użycia rodzajnika nieokreślonego wystarczy, aby
rozmówca zakładał, że liczba potencjalnych referentów frazy nominalnej nie jest równa
liczbie faktycznych referentów NP (czyli fraza nominalna nie odnosi się do całości zbioru)
(Musella 1994: 14).
Obydwa te kryteria powstały na podstawie teorii wyczerpującości, jednak ich siła
została nieco osłabiona w stosunku do pierwotnej koncepcji. Rodzajnika określonego
używa się nie wtedy, kiedy odbiorca wie, że fraza nominalna odnosi się do całego zbioru,
ale wtedy gdy nic mu nie wiadomo, aby było inaczej. I analogicznie, rodzajnika
nieokreślonego używa się wtedy, gdy odbiorcy nie wiadomo, aby fraza nominalna miała
się odnosić do całości zbioru. Musella używa terminów non-esclusività i non-inclusività.
Celem tego zabiegu jest uwzględnienie tych przypadków, w których zbiór potencjalnych
referentów frazy nominalnej nie jest znany odbiorcy, zatem nie jest on w stanie określić,
czy liczba faktycznych referentów NP jest równa liczbie potencjalnych referentów.
Musella (1994: 12) podaje następujące przykłady:
Luigi ha fatto a botte con il figlio di un condominio.
Maria si è sposata con un nipote di un mio amico.
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Uważa on, że w powyższych zdaniach rodzajnik będzie użyty pomyślnie również wtedy,
gdy w budynku mieszka więcej dzieci albo gdy mąż Marii jest jedynakiem. W takich
sytuacjach nadawca może dowolnie wybrać rodzajnik i jego użycie nie zostanie odrzucone
przed odbiorcę. W innych przypadkach użycie rodzajnika wbrew faktycznemu zakresowi
referencji frazy nominalnej będzie odebrane przez słuchacza jako niepoprawne. To wiedza
(bądź niewiedza) odbiorcy decyduje o właściwym użyciu rodzajnika, a nie faktyczny stan
rzeczy.
Zastosowanie zaproponowanych kryteriów prowadzi do wyodrębnienia czterech
grup fraz nominalnych:
- NP odnoszące się do referentów, o których istnieniu odbiorca nie wie –
towarzyszy im rodzajnik nieokreślony;
- NP odnoszące się do referentów, o których istnieniu odbiorca wie oraz wie on,
że liczba potencjalnych referentów jest większa niż liczba faktycznych
referentów – towarzyszy im rodzajnik nieokreślony;
- NP odnoszące się do referentów, o których istnieniu odbiorca wie oraz wie on,
że liczba potencjalnych referentów jest równa liczbie faktycznych referentów –
towarzyszy im rodzajnik określony;
- NP odnoszące się do referentów, o których istnieniu odbiorca wie, ale nie jest
w stanie stwierdzić, czy liczba faktycznych referentów jest równa liczbie
potencjalnych referentów – mogą im towarzyszyć obydwa rodzajniki.
Uwagę zwraca ostatnia grupa, dla której nie ma jednoznacznych reguł opisujących użycie
rodzajnika w języku włoskim, podobnie jak niektóre kryteria podane przez Chestermana
nie zawsze są rozstrzygające w tym względzie.
Inni badacze upatrują istoty (nie)określoności w widoczności (salience). Zgodnie z tą
teorią, wyrosłą na gruncie krytyki teorii Russella, określona fraza nominalna odnosi się do
najbardziej widocznego referenta, który odpowiada jej treści opisowej (von Heusinger
2013: 366). Lewis podaje jako przykład następujące zdanie28:
Il cane si è azzuffato con un altro cane.
W tym przypadku w dyskursie znajdują się dwa elementy o takich samych
właściwościach, a określona fraza nominalna powinna jednoznacznie wskazywać jeden
z nich. Zdaniem Lewisa (1979: 348) istotnie tak jest dzięki kryterium widoczności: „The
proper treatment of description must be more like this: ‘the F’ denotes x if and only if x is
28

Cytat za (von Heusinger 2013: 363).
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the most salient F in the domain of discourse, according to some contextually determined
salience ranking”. Na widoczność danego elementu może wpływać wiele czynników, na
przykład: bezpośrednie wskazanie, sama jego obecność w sytuacji mówienia, czy
niedawne wspomnienie o danym elemencie. Ranking widoczności zależy od kontekstu
i może podlegać zmianom w trakcie komunikacji. W świetle tej teorii rodzajnik
nieokreślony nie tylko wprowadza nowy element do dyskursu, ale również zmienia jego
pozycję w rankingu widoczności, umieszczając go na pierwszym miejscu (von Heusinger
2013: 363-370). Taki ranking jest tworzony osobno dla każdego zbioru elementów
odpowiadającego treści opisowej frazy nominalnej, zatem fraza nominalna un gatto
wprowadza do dyskursu nowego referenta w postaci kota oraz oznacza go jako najbardziej
widocznego wśród kotów obecnych w dyskursie (ale już nie wśród psów czy ludzi).
Formalizację tego podejścia zaproponował von Heusinger. Zdefiniował on widoczność
jako zależną od kontekstu funkcję wyboru (choice function), która z niepustego zbioru
elementów wybiera jeden z nich: ten który znajduje się na pierwszym miejscu pod
względem widoczności. Funkcja ta bierze pod uwagę również wiedzę współdzieloną przez
nadawcę i odbiorcę. Różne funkcje wyboru mogą wybierać różne elementy z tego samego
zbioru, ponieważ mogą porządkować jego elementy w różnej kolejności (von Heusinger
2013: 367-368). Oznacza to, że po każdej zmianie kontekstu (np. po zmianie nadawcy albo
pod wpływem tego, co zostało do tej pory powiedziane) na tym samym zbiorze może
zostać zdefiniowana nowa funkcja wyboru porządkująca jego elementy w inny sposób.
Zdaniem von Heusingera takie rozwiązanie łączy najlepsze cechy najpopularniejszych
ujęć. Uwzględnia warunek jednostkowości, ponieważ funkcja wyboru wybiera zawsze
jeden element ze zbioru, chociaż sam element zbioru nie musi być unikalny. Jednocześnie
oddaje ono najważniejsze treści teorii opartej na opozycji znane/nowe (w ujęciu Heim) –
określone i nieokreślone frazy nominalne aktualizują kontekst - w tym wypadku strukturę
widoczności w dyskursie (von Heusinger 2013: 372).
Christopher Lyons proponuje natomiast, aby (nie)określoność traktować nie jako
kategorię semantyczną czy pragmatyczną, ale jako kolejną kategorię gramatyczną, taką jak
czas, liczba czy rodzaj. Jak każda inna kategoria gramatyczna, (nie)określoność
reprezentuje za pomocą środków gramatycznych pewną kategorię znaczeniową, ale jak
i w przypadku innych kategorii, między kategorią znaczeniową i gramatyczną nie ma
stuprocentowej odpowiedniości (Lyons 2003: 274-275). W momencie, gdy dana kategoria
znaczeniowa lub pragmatyczna zaczyna być reprezentowana za pomocą środków
gramatycznych, otrzymuje ona nowe życie, co skutkuje również tym, że wyrażająca ją
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kategoria gramatyczna nie ogranicza się do wyrażania tylko i wyłącznie początkowego
znaczenia. Jednocześnie jednak początkowa kategoria znaczeniowa pozostaje centralna dla
prototypowych użyć danej kategorii gramatycznej. Lyons podaje przykład kategorii czasu,
która prototypowo wyraża uprzedniość, równoczesność lub późniejszość czynności
w stosunku do momentu mówienia, jednak istnieje wiele przypadków użycia czasów, które
wychodzą poza to znaczenie: na przykład użycie czasu przeszłego dla wyrażenia
hipotetyczności, czy przeniesienie punktu odniesienia z momentu mówienia w przeszłość
dla czasu zaprzeszłego. Innym przykładem jest kategoria liczby, która ma wyrażać
opozycję pojedynczy – mnogi, a jednak istnieją takie rzeczowniki jak pluralia tantum,
które znaczeniowo są pojedyncze, ale gramatycznie są w liczbie mnogiej (Lyons
2003: 276).
Według Lyonsa kategoria (nie)określoności jest kategorią gramatykalizującą29
„semantyczną/pragmatyczną określoność”, która występuje w wielu językach, ale jest
zgramatykalizowana tylko w niektórych. Lyons utożsamia ją z identyfikowalnością.
Jednocześnie identyfikowalność to tylko centralne znaczenie, z którego rozwinęły się
później inne użycia: takie, które lepiej tłumaczy teoria wyczerpującości (inclusiveness).
Ponadto niektóre przypadki identyfikowalności mogą w danym języku nie być traktowane
jako określone z formalnego punktu widzenia, co wyjaśnia różnice w użyciu rodzajnika
z ogólnymi (generalizującymi) frazami nominalnymi (Lyons 2003: 278).
Zupełnie inne podejście prezentuje intensjonalna teoria rodzajnika autorstwa
Stanisława Karolaka. Przede wszystkim zakłada on, że rodzajnik sam w sobie nie ma
żadnej wartości semantycznej, a jego użycie odzwierciedla jedynie semantykę frazy
nominalnej, której towarzyszy. Jak pisze Karolak (1990: 241-241): „Cechy semantyczne
przypisywane rodzajnikowi przez teorie pragmatyczne i pragmatyczno-semantyczne są
składnikami semantycznej struktury wyrażeń, którym towarzyszy, lub tychże wyrażeń
i kontekstu, w którym są usytuowane. Rodzajnik określony jest wyrażeniem pustym. (…)
Różnica między rodzajnikiem określonym a omówionym w poprzednim rozdziale
rodzajnikiem i zaimkiem nieokreślonym ma charakter dystrybucyjny: są one
selekcjonowane przez różne pod względem semantycznym wyrażenia konstytuowane
przez rzeczownik, proste i złożone. Ich użycie zależy zatem nie od ich własnego sensu,
którego nie mają, lecz sensu wyrażeń, które je selekcjonują”. Można zatem stwierdzić, że
określoność i nieokreśloność frazy nominalnej nie zależy od towarzyszącego jej
29

Przez gramatykalizację Lyons (2003: 276) rozumie „representation by a grammatical form or forms (and
thus with the status of a grammatical category) of some concept of meaning”.
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rodzajnika, ale od struktury semantycznej samej frazy nominalnej, a obecność w niej
rodzajnika jest tylko sygnałem tej struktury.
Według Karolaka rodzajnik odzwierciedla zupełność lub niezupełność struktury
semantycznej NP. Rodzajnik określony towarzyszy frazom nominalnym zupełnym, czyli
takim, w których strukturze semantycznej wszystkie pozycje argumentowe są
uszczegółowione, natomiast rodzajnik nieokreślony pojawia się we frazach nominalnych
niezupełnych, czyli takich w których co najmniej niektóre pozycje argumentowe struktury
semantycznej frazy nie są uszczegółowione. Jak sam wyjaśnia (Karolak 1990: 291):
„Zgodnie z przyjętą hipotezą funkcja ścisłego determinantu polega na reflektowaniu
zupełności lub niezupełności propozycji reprezentowanej w strukturze powierzchniowej
przez GI, czyli zupełności lub niezupełności jej treści intensjonalnej. (…) Zupełność
propozycji równoznaczna z określonością semantyczną i niezupełność równoznaczna
z nieokreślonością jest funkcją treści pojęciowej reprezentowanej przez nazwę
predykatywną konstytuującą GI oraz stopnia realizacji jej potencji implikacyjnych, czego
wyrazem

jest

uszczegółowienie

wszystkich

pozycji

argumentowych

bądź

uszczegółowienie tylko ich części lub ich nieuszczegółowienie (otwartość)”. Na przykład,
zgodnie z analizą Karolaka (1990: 432-433), francuska fraza nominalna le sentiment de
pitié to fraza o strukturze semantycznej30 ‘coś, co jest odczuwane jako litość, współczucie’,
zatem jest to fraza o strukturze zupełnej (brak nieuszczegółowionych pozycji
argumentowych), co jest odzwierciedlone przez rodzajnik określony. Natomiast fraza
nominalna un sentiment de pitié ma strukturę semantyczną ‘coś co ktoś odczuwa wobec
kogoś jako litość, współczucie’, w której pozostają nieuszczegółowione pozycje
argumentowe ‘ktoś’ i ‘wobec kogoś’, co jest sygnalizowane przez rodzajnik nieokreślony.

30

Pomija się w tej chwili sam sposób określania struktury semantycznej NP.
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2. Rodzajnik w języku włoskim
2.1 Gramatyki o rodzajniku
Opisy użycia rodzajnika zawarte w gramatykach języka włoskiego31 w dużej części
sytuują się w obrębie szeroko pojętego nurtu teorii opartych na opozycji znane/nowe. Na
przykład Lepschy i Lepschy (2002: 147) piszą: „L'articolo determinativo indica qualcosa
di noto (dato), e l'indeterminativo qualcosa di nuovo. Il determinativo è perciò usato con
sostantivi che indicano un oggetto già nominato; e l'indeterminativo con sostantivi che
indicano un oggetto che non è stato ancora nominato”, co wpisuje się w teorię znajomości
przedmiotu32. Z kolei Salvi i Vanelli (2004: 143) preferują teorię opartą na identyfikacji
przedmiotu: „Mentre l'uso dell'Art def indica che l'ascoltatore è in grado di individuare il
referente indicato da SN, attraverso l'uso dell'Art indefinito (= indef) (...) il parlante
introduce nel discorso un referente, di cui non viene richiesta all'ascoltatore
l'identificazione. Il SN indefinito indica allora un membro (non identificato), o più membri
nel caso dell'Art partitivo, della classe dei referenti designata dal SN”33.
Niektórzy łączą teorię familiarity z teorią aktualizacji. Na przykład Prandi (2010: 90)
pisze: „Gli articoli e gli altri determinanti di nomi hanno diverse funzioni
contemporaneamente. Dal punto di vista grammaticale, la presenza di un determinante
è indispensabile per fare di un nome comune un’espressione nominale. (...) Dal punto di
vista comunicativo, la scelta del determinante fornisce al destinatario del messaggio
informazioni preziose per l’identificazione corretta dei referenti: l’articolo è in grado di
segnalare, per esempio, se il referente è conosciuto da entrambi i protagonisti della
comunicazione (la bicicletta), sconosciuto al destinatario o a entrambi (una bicicletta)”.
Wskazuje zatem na podwójną funkcję rodzajnika: zarówno aktualizuje on rzeczownik,
i jest to funkcja współdzielona z innymi determinantami (na przykład zaimkami
wskazującymi), jak również jest on nośnikiem informacji dotyczących tego, czy referent
31

W niniejszym rozdziale uwzględniono przede wszystkim tzw. gramatyki referencyjne (reference
grammar).

32

Por. również na przykład (Ceppellini 1991: 46, 48) „articolo determinativo (...) si riferisce ad un nome che
si presuppone in qualche modo già noto” oraz „articolo indeterminativo: l’articolo che si premette ad un
nome che si presuppone ignoto e che si lascia indeterminato”.

33

W tym samym nurcie można do pewnego stopnia umieścić również opis Fornaciariego z 1881 roku
(Fornaciari 1881: 123): „il primo [determinativo – D.S.] indica l'individuo in particolare (come quel tale); il
secondo [indeterminativo – D.S.] lo indica in generale (uno di quelli)”. Wyrażenie quel tale sugeruje, że
chodzi o referenta, którego można wskazać, czyli zidentyfikować. Fornaciari (1881: 125-126) podkreśla
również, że nie da się zidetyfikować referenta nieokreślonej NP: „L'articolo [indeterminativo – D.S.] si
premette ai nomi sostantivi, quando sono presi in senso indeterminato, cioè quando la cosa da loro significata
si enuncia come nota solo nel suo genere, non in sè stessa come individuo”.
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jest znany czy nie, i jest to funkcja właściwa tylko rodzajnikom. Wśród polskich autorów
Stanisław Widłak (2010: 128) odwołuje się do teorii aktualizacji pisząc: „Rodzajnik
[articolo] jest jednym z określników, czyli wyrazów gramatycznych; poprzedza
rzeczownik i służy do zaktualizowania go w tekście, czyli nadania mu znaczenia dokładnie
określonego”.
Nie brakuje opisów mieszanych, których poszczególne części można włączyć do
różnych nurtów. Najczęściej wtedy użycie rodzajnika określonego opisywane jest
w zgodnie z teorią znajomości przedmiotu (np. Fogarasi 1962: 108, Mańczak 1963: 85) lub
identyfikacji przedmiotu (np. Kaczyński 1996: 71), natomiast opis użycia rodzajnika
nieokreślonego przejawia pewne cechy teorii wyczerpującości (inclusiveness). Takie opisy
przede wszystkim podkreślają, że rodzajnik nieokreślony jest używany wtedy, gdy
wskazywany jest jeden z wielu egzemplarzy należących do danej klasy, a fraza nominalna
bez różnicy może odnosić się do każdego z nich. Oczywiście opis taki pozostaje również
w zgodzie z teorią opartą na identyfikacji – jeśli wiele egzemplarzy ma te same cechy,
a fraza nominalna może się odnosić do każdego z nich, to nie można jednoznacznie
wskazać, o którym konkretnie egzemplarzu jest mowa. Jednak nacisk położony na fakt, że
fraza nominalna wybiera jeden egzemplarz z większej jednorodnej pod jakimś względem
grupy, przywodzi na myśl teorię wyczerpującości (inclusiveness), zgodnie z którą
rodzajnik nieokreślony sygnalizuje, że fraza nominalna nie odnosi się do całości danego
współdzielonego zbioru. Kaczyński (1996: 70) ujmuje to w następujący sposób:
„Rodzajników un, uno, una używa się w zdaniach, w których osoba lub rzecz omawiana
jest „ogólnikowo”, tzn. jakkolwiek może nam być przedstawiona konkretnie przez
wyliczenie wielu cech, właściwości, to jednak zakłada się, że takimi cechami
i właściwościami odznaczają się również inne osoby lub rzeczy: un A = un B = un C itd. aż
do wyczerpania wszystkich jednostek wchodzących w zakres danego pojęcia”34. Osobno
w tej grupie sytuuje się opis Katarzyny Kwapisz-Osadnik (2012: 42), która obok siebie
przytacza eksplikacje znaczenia rodzajnika charakterystyczne dla obydwu nurtów, na
przykład pisze ona: „rodzajnik określony informuje o tym, że rzeczownik, któremu
towarzyszy, nazywa rzeczy jedyne (...), rzeczy zidentyfikowane jednoznacznie zdaniowo
lub sytuacyjnie (...) lub pojęcia”. Opis ten zawiera zarówno elementy teorii uniqueness

34

Aspekt wyboru jednego egzemplarza spośród kilku spełniających te same kryteria podreśla również
np. Fogarasi (1962: 109): „l'indeterminativo significa 'uno qualsiasi' (dei libri), ma anche 'uno tra tanti
contenuti nello scaffale'”. Por. również (Mańczak 1962: 90).
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(„rzeczy jedyne”), jak i identyfikowalności („rzeczy zidentyfikowane jednoznacznie”)
w odniesieniu do tego samego rodzajnika.
Niekiedy ogólnym uwagom o znaczeniu niesionym przez rodzajnik określony
i nieokreślony towarzyszą opisy bardziej szczegółowych znaczeń/przypadków użycia
rodzajnika. Czasem są one wyjaśnione w świetle przyjętej teorii, czasem jednak autorzy
ograniczają się do wyliczenia kolejnych specyficznych znaczeń rodzajnika bez wyjaśnienia
ich związku z przedstawioną wcześniej ogólną teorią. Wśród najczęściej wymienianych
dodatkowych kontekstów znajduje się użycie rodzajnika z frazami nominalnymi
o znaczeniu ogólnym (generalizującym) oraz użycie rodzajnika, gdy istnieje tylko jeden
referent danej frazy nominalnej, ale w różnych gramatykach pojawiają się różne zestawy
dodatkowych znaczeń. Będą one omówione w dalszej części rozdziału.
Osobną grupę stanowią te gramatyki, które opisują użycie rodzajnika w języku
włoskim w oparciu o prace Lorenza Renziego. Swoje ujęcie najpełniej przedstawił on
w artykule z 1976 roku zatytułowanym „Grammatica e storia dell'articolo italiano” oraz
w rozdziale poświęconym rodzajnikowi z „Grande grammatica italiana di consultazione”,
gdzie

pełniej

rozwinął

swoją

koncepcję.

Renzi

przeciwstawia

się

poglądowi

przypisującemu rodzajnikowi tylko jedno główne znaczenie, z którego można wywieść
wszystkie przykłady jego użycia (Renzi 1976a: 7-8). Zamiast tego postuluje on, że użycie
rodzajnika w języku włoskim jest oparte na dwóch podstawowych opozycjach:
klasa/egzemplarz oraz znane/nowe35 (Renzi 1976a: 6-10)36. Przy czym sposób, w jaki te
dwie opozycje krzyżują się, nie jest chyba do końca oczywisty. Ostatecznie, w uwagach do
artykułu oraz w późniejszych pracach, Renzi proponuje, aby opozycja znane/nowe była
nadrzędna, a opozycja klasa/egzemplarz miała zastosowanie tylko do elementów znanych
(taki podział jest zaprezentowany w diagramie poniżej). Jednak pierwsza propozycja
zawarta w samym artykule zawiera odwrotną relację między dwoma opozycjami: opozycja
klasa/egzemplarz jest nadrzędna, a opozycja znane/nowe ma zastosowanie tylko do członu
35

Ujęcie to można potraktować jako próbę syntezy dwóch głównych nurtów refleksji nad kategorią
(nie)określoności przedstawionych w punktach 1.2.1 i 1.2.2 niniejszej pracy. Opozycja znane/nowe przez
wielu badaczy jest traktowana jako podstawa rozważań nad znaczeniem rodzajnika, przy czym dla Renziego
punktem odniesienia, tak jak w teorii Christophersena, jest odbiorca. Informacja znana, jest to informacja
znana zarówno nadawcy, jak i odbiorcy, natomiast informacja nowa jest informacją nieznaną odbiorcy.
W zależności od tego, czy jest to informacja znana nadawcy, Renzi wprowadza dalszy podział w tej części
opozycji (Renzi 1976a: 15-16, Renzi 1991: 364). Natomiast opozycję klasa/egzemplarz można traktować
w bardzo dużym uproszczeniu jako ujęcie teorii wyczerpującości (inclusiveness), gdzie klasa odpowiada
odwołaniu do całości współdzielonego zbioru, a egzemplarz do jednego obiektu we współdzielonym zbiorze.
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Por. również np. (Serianni 2002: 162, Dardano & Trifone 1999: 149-150).
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egzemplarz. W świetle użycia rodzajnika w języku włoskim do wyrażania klasy (patrz
poniżej) takie ujęcie również może mieć uzasadnienie.
Na te dwie podstawowe opozycje nakładają się dalsze podziały: cecha +/- tekst
określa, czy dany obiekt był wcześniej wspominany w tekście, natomiast cecha konkretny
(specifico37)/ogólny (non-specifico38) określa, czy element jest nowy zarówno dla nadawcy
jak i odbiorcy (ogólny), czy tylko dla odbiorcy (konkretny). Koncepcję Renziego można
przedstawić za pomocą poniższego diagramu.

Diagram 1. Podstawowe funkcje rodzajnika w oparciu o (Renzi 1976a: 39) oraz późniejsze zmiany
w (Renzi 1991: 383-389)

Na podstawie wyżej przedstawionych opozycji można wyróżnić następujące główne
funkcje rodzajnika w języku włoskim, czy też jak określił to Renzi, główne rodzaje
określoności i nieokreśloności.
1) Nieokreśloność ogólna (indeterminatezza non-specifica). Wyraża się ją za pomocą
rodzajnika nieokreślonego dla rzeczowników policzalnych w liczbie pojedynczej lub za
pomocą rodzajnika cząstkowego dla rzeczowników niepoliczalnych w liczbie pojedynczej
oraz rodzajnikiem cząstkowym lub brakiem rodzajnika w liczbie mnogiej39. Należy dodać,
37

Ang. specific.

38

Ang. generic.

39

Niektórzy autorzy rozróżniają użycie w tej funkcji połączenia di + rodzajnik określony w zależności od
tego, czy poprzedza ono rzeczownik niepoliczalny, wtedy mamy do czynienia z właściwym rodzajnikiem
cząstkowym, czy też poprzedza ono rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej, wtedy mamy do czynienia
z rodzajnikiem nieokreślonym w liczbie mnogiej, por. (Renzi 1991: 374, 377). Są jednak również gramatyki,
w których w obydwu tych przypadkach mówi się o rodzajniku cząstkowym, por. np. (Dardano & Trifone
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że oprócz wyrażania nieokreśloności, rodzajnik cząstkowy niesie również informację
o kwantyfikacji i oznacza pewną nieokreśloną ilość: ‘trochę’, ‘kilka’. Renzi (1991: 369)
pisze: „L'articolo indeterminativo accompagna dei sintagmi nominali che non sono dati per
identificati o per ben conosciuti. È perciò caratteristico della prima apparizione di un
sintagma nominale in un testo”40. W tym rodzaju nieokreśloności fraza nominalna nie jest
znana zarówno nadawcy, jak i odbiorcy (Renzi 1991: 370).
2) Nieokreśloność konkretna (indeterminatezza specifica). W liczbie pojedynczej
wyraża się rodzajnikiem nieokreślonym dla rzeczowników policzalnych lub rodzajnikiem
cząstkowym dla rzeczowników niepoliczalnych oraz rodzajnikiem cząstkowym dla
rzeczowników w liczbie mnogiej (nie ma możliwości pominięcia rodzajnika). Tak jak
w pierwszym wypadku, fraza nominalna nie jest znana odbiorcy, ale tym razem jest ona
znana nadawcy41 (Renzi 1991: 370-371).
Oba typy nieokreśloności mają ze sobą wiele wspólnego: wspólnym mianownikiem
jest przede wszystkim to, że odbiorca nie ma precyzyjnych informacji (conoscenza
precisa) o frazie nominalnej, pokrywają się również wykładniki nieokreśloności,
z wyjątkiem możliwości pominięcia rodzajnika w przypadku nieokreśloności ogólnej.
Właśnie ta ostania różnica formalna oraz fakt, że tylko w przypadku nieokreśloności
ogólnej można użyć wyrażenia uno... qualunque/qualsiasi (jakikolwiek), przemawiają za
wydzieleniem tych dwóch rodzajów nieokreśloności.
3) Określoność anaforyczna (determinatezza anaforica)42. Wykładnikiem jest
rodzajnik określony. Jeśli referent NP jest wspomniany po raz kolejny w tekście, fraza
1999: 160, Serianni 2002: 181, 186), i taki zakres terminu rodzajnik cząstkowy przyjmuje się również
w niniejszej pracy.
40

Definicja ta wpisuje się podejście oparte na identyfikacji przedmiotu.

41

Ze względu na to, że referent frazy nominalnej jest znany nadawcy, ten rodzaj nieokreśloności jest
w pewien sposób zbliżony do określoności. Tania Ionin (2006: 230) zauważa, że osoby uczące się
angielskiego, w których języku ojczystym nie występują rodzajniki, częściej błędnie używają rodzajnika
określonego w przypadku nieokreśloności konkretnej niż w przypadku nieokreśloności ogólnej. Uważa ona,
że część uczących się interpretuje rodzajnik określony jako środek wyrażający opozycję ogólne/konkretne
(specificity), a nie określone/nieokreślone (definiteness).
42

Salvi i Vanelli (2004: 140) dzielą określoność na prawie te same kategorie co Renzi przy nieco innym ich
podziale. W ich ujęciu główny podział dotyczy pochodzenia informacji potrzebnej do zidentyfikowania
referenta. Wyróżniają oni zatem odniesienie endoforyczne (gdy informacja znajduje się w kontekście
językowym – w tej kategorii mieści się określoność anaforyczna Renziego) oraz egzoforyczne (gdy
informacja znajduje się w kontekście pozajęzykowym). W tej drugiej grupie mieści się użycie rodzajnika
określonego do wyrażenia klasy (określoność klasy Renziego), użycie rodzajnika motywowane sytuacyjnym
kontekstem pozajęzykowym (w szczególności gestami i mową ciała) oraz użycie rodzajnika na podstawie
współdzielonej wiedzy (tu mieszczą się określoność kataforyczna i wiedza współdzielona oraz określoność
jednostkowa Renziego).
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nominalna jest określona i towarzyszy jej rodzajnik określony. Przy czym określone są
również te frazy nominalne, które są luźniej związane z poprzedzającym kontekstem,
np. skojarzeniowo (Renzi 1991: 383-384). Por. na przykład:
È stata premiata una scultura. L'autore ha ricevuto una somma.
4) Określoność kataforyczna i wiedza współdzielona (determinatezza cataforica
e conoscenze comuni). Wykładnikiem jest rodzajnik określony. W tym wypadku
określoność zależy nie od kontekstu językowego, ale od kontekstu pozajęzykowego:
wiedzy wspólnej dla nadawcy i odbiorcy. Na przykład w poniższym zdaniu nadawca
spodziewa się, że odbiorca będzie wiedział, o jaką kawiarnię chodzi i pomyśli o tym
samym architekcie.
Sono stato al caffè. Ha parlato tutto il tempo l'architetto.
Szczególnym przypadkiem tego rodzaju określoności jest określoność kataforyczna,
występująca przypadku, gdy NP jest dookreślona przez następujące po niej wyrażenia, tak
aby ułatwić odbiorcy jej identyfikację. Jak zauważa Renzi (1991: 384-386), o ile anafora
automatycznie pociąga za sobą określoność, nie jest to prawdą w przypadku katafory. Por.
Sai che è stato chiuso il bar che è all'angolo di via Cavour?
oraz
Sai che è stato chiuso un bar che è all'angolo di via Cavour?
W tym przypadku wybór rodzajnika zależy od tego, czy nadawca spodziewa się, że
odbiorca będzie w stanie zidentyfikować, o który bar chodzi. Jeśli tak, to będzie w stanie
zrobić to dzięki wspólnej wiedzy, a zdanie podrzędne ma w tym pomóc.
Innym szczególnym przypadkiem polegania na wspólnej wiedzy jest użycie rodzajnika
określonego we frazach nominalnych odnoszących się do elementów zbywalnie lub
niezbywalnie przynależnych komuś (np. jego rzeczy lub części ciała). Również takie frazy
nominalne są określone ze względu na łatwość identyfikacji ich referenta (Renzi
1991: 384-387). Na przykład:
Mi fa male la testa. (=la mia testa)
Siediti. Dammi la giacca. (=la tua giacca)
Warto podkreślić, że granica między tym, co znane, ponieważ oczekiwane ze
względu na współdzieloną wiedzę, a tym co nowe w danej sytuacji jest rozmyta i zależna
również od znajomości zwyczajów i kultury. I tak, jak podaje Serianni (2002: 162-163)
w barze można zamówić zarówno un caffè (w opozycji do innych możliwych zamówień,
jak np. un cappuccino, zatem jest to informacja nowa), jak również il caffè, jeśli
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zamawiający jest dobrze znany obsłudze baru i zawsze zamawia kawę. Tak samo,
o dziesiątej rano raczej zaproponujemy: Prende il caffè?, gdzie rodzajnik określony jest
wykładnikiem tego co znane, ponieważ zgodnie ze zwyczajem rano pije się kawę, ale
o siódmej wieczorem, gdy zwykle pija się inne napoje, propozycja będzie raczej brzmiała:
Prende un caffè?, ze względu na to, że kawa nie jest oczekiwana o tej godzinie, zatem jest
informacją nową.
5) Określoność jednostkowa (determinatezza dell’oggetto unico)43. Wykładnikiem
jest rodzajnik określony. Określone są również te frazy nominalne, które odnoszą się do
jednostkowego referenta, np. il sole, la luna. Należy jednak pamiętać, że w języku
włoskim takie frazy nominalne mogą być używane również z rodzajnikiem nieokreślonym,
jeśli kontekst sugeruje, że referent stracił swoją jednostkowość, przy czym taka zmiana
może zachodzić również na planie metaforycznym. Na przykład:
Non ho mai visto un sole così pallido.
stawia blade słońce w danym dniu w szeregu innych dni, w których słońce miało inną
intensywność barwy, zatem mamy do czynienia z nieokreślonością konkretną (Renzi
1991: 387). W taki sam sposób mogą być potraktowane również nazwy własne, które
uważa się za zawsze określone (niezależnie od tego, czy towarzyszy im rodzajnik, czy nie).
W odpowiedniej perspektywie mogą one stać się nieokreślone, np.:
Non avevo mai visto un Mario così scatenato.
Zachodzi tu ten sam proces co powyżej: zakłada się, że istnieje pewna kategoria
zawierająca różnych Mariów, a rodzajnik nieokreślony sygnalizuje, że wybieramy tylko
jednego z nich (Renzi 1991: 369)44.
6) Określoność klasy (determinatezza di classe). W języku włoskim frazy nominalne
wyznaczające całą klasę z reguły są określone i występują z rodzajnikiem określonym.
Mogą one być zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Na przykład:
I leoni sono feroci.
Il leone è feroce.
Przy czym liczba pojedyncza określa klasę globalnie (jako pewną jedność), a liczba mnoga
podkreśla, że klasa jest zbiorem elementów. Jest jeszcze trzecia możliwość.

43

Por. (Salvi & Vanelli 2004: 140). Warto zauważyć, że ci autorzy widzą określoność jednostkową jako
rodzaj określoności opartej na współdzielonej wiedzy.

44

Por. również (Salvi & Vanelli 2004: 144).
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Otóż w niektórych przypadkach można użyć również rodzajnika nieokreślonego45, na
przykład:
Un leone è sempre feroce.
(Renzi 1991: 388) Takie użycie również ma znaczenie ogólne i odnosi się do klasy, ale
z innej perspektywy. Zdanie odnosi się do idealnego lwa, wybierając z całej klasy lwów
abstrakcyjny idealny egzemplarz lwa (Serianni 2002: 162).
Jak wynika z powyższego, już na poziomie wyróżnionych funkcji rodzajnika
pojawiają się alternatywne możliwości jego użycia. Do tego dochodzą liczne wyjątki, które
dopuszczają (a czasem wręcz zalecają) pominięcie rodzajnika. Możliwość opuszczenia
rodzajnika w dużej mierze dotyczy nieokreślonych ogólnych fraz nominalnych, które
mogą występować bez rodzajnika na przykład gdy46: występują w liczbie mnogiej
w funkcji dopełnienia lub podmiotu po czasowniku (Renzi 1991: 375); zawierają
rzeczownik niepoliczalny (Renzi 1991: 378); występują w zdaniu przeczącym w funkcji
podmiotu lub dopełnienia (Renzi 1991: 382). Jeśli chodzi o NP określone, to opuszczenie
rodzajnika jest dozwolone na przykład w parach fraz nominalnych połączonych
semantycznie np. padre e figlio (Renzi 1991: 389-390).
Ponadto istnieją przypadki, w których frazy nominalne są pozbawione rodzajnika
i według Renziego nie da się ustalić, czy są określone, czy nieokreślone47. Dzieje się tak
w tych sytuacjach, w których fraza nominalna nie jest użyta referencyjnie. Jest to
szczególnie widoczne, gdy rzeczownik jest użyty w funkcji atrybutywnej, w sposób bliski
przymiotnikowi (np. Ada è pianista48, Antonio finì prigioniero degli inglesi) albo gdy para
45

W świetle takiej możliwości nie dziwi, że niektórzy autorzy uznają, że interpretacja NP jako ogólnej,
odnoszącej się do całej klasy, nie zależy od rodzajnika. Jego obecność może być warunkiem takiej
interpretacji, ale nie jest jej jedyną przyczyną (Szwedek 2010: 29).

46

Nie jest to w żadnym wypadku wyczerpująca lista takich przypadków.

47

Możliwość (a czasem wręcz konieczność) pominięcia rodzajnika nie musi być widziana jako wyjątek od
reguły. Zgodnie z teorią gramatykalizacji użycie rodzajnika (lub form, z których się rozwinął)
rozprzestrzenia się od ściśle określonych przypadków użycia w kierunku poszerzenia zakresu występowania
z zachowaniem pewnej kolejności kontekstów, w których rodzajnik zaczyna się pojawiać. Przy czym nie
oznacza to, że tak wyznaczona ścieżka rozwoju rodzajnika opisuje w sposób ścisły zjawiska zachodzące
w każdym języku: proces gramatykalizacji może się nigdy nie rozpocząć, może postępować z różną
prędkością w różnych językach, może się też zatrzymać na pewnym etapie. W świetle tej teorii możliwość
opuszczenia rodzajnika w pewnych kontekstach to nie wyjątek od reguły, ale świadectwo tego, że
gramatykalizacja rodzajnika nie objęła jeszcze pewnych kontekstów (zatem rodzajnik nigdy się w nich nie
pojawiał) (Berezowski 2009: 42).

48

Oczywiście możliwe są również zdania Ada è la pianista oraz Ada è una pianista, ale ich znaczenie ulega
wtedy zmianie. W pierwszym przypadku takie zdanie może zostać wypowiedziane, gdy wcześniej była
wspomniana pewna pianistka i Ada jest tą pianistką, której oczekiwaliśmy. Natomiast drugie zdanie
wskazuje na przynależność Ady do grupy pianistek (Lepschy & Lepschy 2002: 150).
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identycznych rzeczowników jest użyta w celu oddania kontrastu (np. Ci sono vacanze
e vacanze) (Renzi 1991: 401-403).
Przypadki fraz nominalnych, które nie są ani określone ani nieokreślone, są dosyć
liczne i nie wszystkie zostaną tu dokładnie omówione. Oprócz sytuacji wskazanych
powyżej są to przede wszystkim frazy nominalne w funkcji przydawki wprowadzane przez
przyimek oraz wyrażenia idiomatyczne i zbliżone do idiomatycznych (zwykle dopełnienie
jest utarte i nie można go zamienić nawet na synonimiczny rzeczownik, np. dar battaglia,
ale już nie dar lotta).
W artykule z 1976 roku Renzi nazwał poszczególne znaczenia czy też funkcje
rodzajnika wyjściami (uscite). Do wyjść stosuje się jeszcze zmienne (variabili), takie jak
np. liczba, obecność przyimków czy funkcja w zdaniu, które wpływają na możliwość
pominięcia rodzajnika (Renzi 1976a: 10). Dopiero po połączeniu obydwu typów
informacji można opisać użycie rodzajnika w języku włoskim, co sprawia, że opis
z pewnością jest dokładniejszy, ale też dużo bardziej skomplikowany.

2.2 Pozostałe funkcje rodzajnika w języku włoskim
Oprócz opisanych powyżej użyć, rodzajnik w języku włoskim może pełnić jeszcze
inne funkcje, często zdeterminowane przez jego miejsce w gramatyce języka włoskiego.
Rodzajnik jest jednym z wykładników liczby i rodzaju rzeczownika. W języku włoskim są
dwa rodzaje gramatyczne: rzeczownik może być rodzaju męskiego albo żeńskiego.
Podwójny jest również podział na liczbę: pojedynczą i mnogą. Rodzajnik jest tylko jednym
z wykładników rodzaju i liczby, które można rozpoznać również po końcówce
rzeczownika, po formie towarzyszącego mu przymiotnika (obowiązuje uzgodnienie
rodzaju i liczby z rzeczownikiem) albo po formie czasownika (obowiązuje uzgodnienie
liczby z podmiotem, a dla czasów złożonych z czasownikiem posiłkowym ‘być’ imiesłów
jest również uzgodniony pod względem rodzaju). Mimo wielości i pewnej redundancji
wykładników liczby i rodzaju zdarzają się przypadki, w których to właśnie rodzajnik
pozwala na jednoznaczną identyfikację rodzaju i liczby. Do takich przypadków zaliczają
się: rzeczowniki zakończone w liczbie pojedynczej na -e (il potere, la parte), rzeczowniki
zakończone w liczbie pojedynczej na -i (la crisi, il brindisi), rzeczowniki zakończone na
spółgłoskę (il bar, la gang), rzeczowniki, które mogą występować w obu rodzajach bez
zmiany formy (il collega, la collega), wszelkiego rodzaju wyjątki (la mano, il problema).
Rodzajnik jest również pomocny w określeniu liczby rzeczowników nieodmiennych (la
città, le città). Jednak nie zawsze sam rodzajnik wystarczy do określenia rodzaju
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rzeczownika w liczbie pojedynczej. Dla rzeczowników zakończonych na spółgłoskę,
-e (oraz na -a jeśli mogą występować w obu rodzajach) lub dla rzeczowników
nieodmiennych, a rozpoczynających się na samogłoskę, rodzajnik określony ma
identyczną formę (np. l'azione r.ż., l’apice r.m., l'artista może być zarówno rodzaju
męskiego jak i żeńskiego) (Kaźmierczak 2003: 411-413).
Kolejną gramatyczną funkcją rodzajnika jest oznaczenie rzeczownika, co pociąga za
sobą możliwość rekategoryzacji właściwie dowolnej części mowy jako rzeczownika, o ile
użyje się przed nią rodzajnika. Oczywiście przejście od jednej części mowy do drugiej jest
możliwe również za pomocą derywacji, jednak w przeciwieństwie do derywacji, użycie
rodzajnika nie jest ograniczone wyjściową częścią mowy i może odbyć się właściwie dla
dowolnego słowa. Na przykład dla:
- czasownika, np. il mangiare, il dare
- przymiotnika, np. il bello, il difficile
- przysłówka, np. il troppo
- a nawet spójnika, np. un ma, i se.
Należy przy tym zauważyć, że nawet gdy zmiana części mowy za pomocą derywacji jest
możliwa,

znaczenie

derywatu

nie

będzie

identyczne

ze

znaczeniem

„urzeczownikowionego” słowa i rzadko kiedy obie formacje mogą być używane
wymiennie, il bello to nie jest to samo co la bellezza, chociaż obydwie formy utworzono
na podstawie przymiotnika bello. Te właściwości rodzajnika mogą działać również
w drugą stronę. Rzeczownik pozbawiony rodzajnika może zostać użyty w funkcji
przymiotnika lub przysłówka, np. È una ragazza per sua natura invidiosa e vespa
(Kaźmierczak 2003: 414-415)49.
Rodzajnik nieokreślony zaś może rekategoryzować nazwy własne jako nazwy
pospolite. Jak wspomniano wyżej (por. str. 35), postawione w odpowiedniej perspektywie
nazwy własne mogą być użyte z rodzajnikiem nieokreślonym. Jednak aby było to możliwe
niezbędny jest jakiś modyfikator nazwy własnej, np. una Roma invernale. Przy czym
użycie modyfikatora jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do
rekategoryzacji jako nazwy własnej jako nazwy pospolitej. Rekategoryzacja sprawia, że
nazwa własna zachowuje się jak nazwa pospolita, zatem może występować z rodzajnikiem

49

Por. również (Renzi 1991: 363, Dardano & Trifone 1999: 149, Lepschy & Lepschy 2002: 148).
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nieokreślonym (np. una Roma invernale), określonym50 (la Roma d’un tempo) oraz
przyjmować liczbę mnogą (due Rome inconciliabili, quella aristocratica e quella
popolare). Nazwiska mogą występować z rodzajnikiem nieokreślonym również
w znaczeniu ‘ktoś jak + nazwisko’, na przykład:
Ci vorrebbe il pennello di un Michelangelo.
lub w znaczeniu metonimicznym ‘dzieło + nazwisko’, na przykład un Raffaello (=obraz
autorstwa Raffaella). W takich wypadkach nazwy własne są użyte bez modyfikatora, ale
również zachowują się jak nazwy pospolite (Renzi 1991: 369, 391)51.
Kolejne z omówionych funkcji rodzajnika będą miały mniej wspólnego z jego czysto
gramatycznymi właściwościami, a więcej z samą semantyką rodzajnika i można próbować
wyjaśniać je na gruncie którejś z teorii (nie)określoności.
Rodzajnik określony jest wykładnikiem stopnia najwyższego. W języku włoskim
stopień wyższy i najwyższy różnią się tylko obecnością rodzajnika określonego, por. più
bello ‘ładniejszy’, il più bello ‘najładniejszy’. Obecność rodzajnika określonego przy
stopniu najwyższym można wytłumaczyć zarówno na gruncie teorii wyczerpującości
(inclusiveness) (jest tylko jeden zbiór, który spełnia wymogi bycia najwyższym,
największym itd.), jak i identyfikowalności (jeśli coś jest najwyższe, największe itd., to
zwykle bez problemu można ten element wskazać). Natomiast w języku włoskim rodzajnik
jest również wykładnikiem formalnym stopnia najwyższego, jego obecność decyduje
o takiej, a nie innej interpretacji, por. un ragazzo più intelligente di tutti ‘chłopiec
inteligentniejszy niż inni’, il ragazzo più intelligente di tutti ‘chłopiec najinteligentniejszy
ze wszystkich’ (Kaźmierczak 2003: 413).
Rodzajnik nieokreślony również może być użyty w funkcji ekspresywnej, aby
wyrazić stopień najwyższy, duże natężenie danej cechy. W takich przypadkach odpowiada
on zaimkom nieokreślonym takim jak: molto, tanto, parecchio, a na polski jest tłumaczony
jako ‘bardzo’. Na przykład: ho avuto una paura ‘bardzo się bałem’ (Kaźmierczak
2003: 414)52.

50

Użycie rodzajnika określonego z nazwą własną nie pociąga automatycznie jej rekategoryzacji jako nazwy
pospolitej, ponieważ nazwy własne są immanentnie określone i część z nich zwyczajowo jest używana
z rodzajnikiem określonym, np. La Spezia.
51

Por. również (Mańczak 1963: 91, Dardano & Trifone 1999: 158, Serianni 2002: 169, 183, Salvi & Vanelli
2004: 144, Prandi 2010: 89, Widłak 2010: 136).

52

Por. również (Mańczak 1963: 91, Kaczyński 1996: 83, Dardano & Trifone 1999: 154, Lepschy & Lepschy
2002: 150, Serianni 2002: 182, Widłak 2010: 133).
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Z drugiej strony rodzajnik nieokreślony użyty razem z liczebnikiem oznacza, że
wielkość liczbowa jest podana w przybliżeniu, np.
dista un tre chilometri ‘jest odległy o około trzy kilometry’
(Dardano & Trifone 1999: 154)53.
Kolejną funkcją rodzajnika w języku włoskim jest funkcja deiktyczna. Czasem
rodzajnik określony może pełnić funkcję zaimka wskazującego, np.
spero di tornare entro la settimana ‘mam nadzieję, że wrócę przed końcem tego
tygodnia’
l'hai sentita, la bugiarda? ‘słyszałaś tę kłamczuchę’
fra i due vini scelgo il rosso ‘z dwóch win wybieram to czerwone’
(Kaczyński 1996: 82, Dardano & Trifone 1999: 151)54.
Może też pełnić funkcję zaimka dzierżawczego, jak już wspomniano na str. 34, np.:
arriccia il naso ‘marszczy swój nos’
mi presti la penna? ‘pożyczysz mi twój długopis’
(Lepschy & Lepschy 2002: 149)55.
Ponadto rodzajnik określony może mieć również wartość dystrybutywną, np.:
ricevere il martedì ‘przyjmować we wtorki (w każdy wtorek)’
10 euro al chilo ‘10 euro za kilogram (za każdy kilogram)’
(Kaczyński 1996: 82, Dardano & Trifone 1999: 151)56.

53

Por. również (Serianni 2002: 182).

54

Por. również (Mańczak 1963: 86, Serianni 2002: 168, Widłak 2010: 132).

55

Por. również (Salvi & Vanelli 2004: 140).

56

Por. również (Fogarasi 1962: 109, Mańczak 1963: 85, Lepschy & Lepschy 2002: 148, Serianni
2002: 168-169, Widłak 2010: 132).

40

3. Inne wykładniki kategorii (nie)określoności w języku włoskim
Rodzajnik nie jest jedynym wykładnikiem kategorii (nie)określoności w języku
włoskim, aczkolwiek pozostałe wykładniki, oprócz informacji o (nie)określoności frazy
nominalnej niosą ze sobą jeszcze dodatkowe znaczenia. Są to przede wszystkim zaimki
różnego rodzaju57. Wykładnikami określoności mogą być również:
- zaimki wskazujące, najczęściej: questo i quello, które oprócz informacji
o określoności frazy nominalnej niosą ze sobą również informację deiktyczną
(Renzi 1991: 364), użycie zaimków wskazujących wyklucza użycie rodzajnika
i vice versa;
- zaimki dzierżawcze w tych przypadkach, gdy dopuszczone jest pominięcie
rodzajnika. W języku włoskim, inaczej niż na przykład w angielskim, użycie
rodzajnika z zaimkiem dzierżawczym zazwyczaj jest obowiązkowe. W tych
przypadkach

gdy nie jest, zaimek dzierżawczy informuje nie tylko

o przynależności, ale również o określoności frazy nominalnej58.
Wykładnikami nieokreślości mogą być również:
- zaimki nieokreślone różnego rodzaju, np. alcuno, certo, tanto, qualche,
qualunque, qualsiasi itd. Oprócz informacji o nieokreśloności niosą ze sobą
różne dodatkowe znaczenia, różnią się również ich cechy dystrybucyjne,
niektóre mogą występować razem z rodzajnkiem (np. un certo giorno), inne nie
(np. alcun motivo). Zaimki alcuno i certo w liczbie mnogiej czasem mogą
zastępować

rodzajnik

nieokreślony

(cząstkowy),

zawsze

w

znaczeniu

nieokreślonści ogólnej (Renzi 1991: 374);
- brak formalnego wykładnika (nie)określoności w przypadku frazy nominalnej
w liczbie mnogiej (por. str. 32 niniejszej pracy).

57

We włoskiej gramatyce poniższe wyrazy najczęściej klasyfikuje się jako przymiotniki (aggettivi), gdy
występują razem z rzeczownikiem, natomiast gdy występują samodzielnie w miejsce całej frazy nominalnej,
jako zaimki (pronomi). Zatem wyróżnia się na przykład przymiotniki wskazujące (np. questa strada è più
breve) oraz zaimki wskazujące (np. sono indeciso sulla strada da prendere: questa è più breve). W niniejszej
pracy stosowana będzie tradycyjna terminologia polska, zatem w każdym z powyższych przypadków będzie
mowa o zaimkach wskazujących czy nieokreślonych, niezależnie od krytyki takiego podejścia, por. np.
(Laskowski 1999d: 62).
58

We włoskim zaimki dzierżawcze mogą być używane zarówno z rodzajnikiem określonym, jak
i nieokreślonym (Renzi 1991: 360), ale pominięcie rodzajnika, gdy występuje zaimek dzierżawczy, jest
możliwe tylko w przypadku określonych NP.
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Część II
Porównawcze badania korpusowe
4. Badania porównawcze
4.1 Badania kontrastywne i problem tertium comparationis
W najszerszym rozumieniu terminu, językoznawstwo porównawcze obejmuje bardzo
różne

gałęzie

lingwistyki,

historyczno-porównawcze,

takie

typologia

jak

między

porównawcza,

innymi:

językoznawstwo

przekładoznawstwo

czy

też

językoznawstwo kontrastywne (konfrontatywne)59 rozumiane jako badanie różnic
i podobieństw między wybranymi językami (Krzeszowski 1990: 9-10, Koczerhan
2009: 11). Niniejsza rozprawa plasuje się w obrębie tego ostatniego, mając za przedmiot
porównania wybrane aspekty języka polskiego i włoskiego. Samo językoznawstwo
kontrastywne można podzielić na bardziej szczegółowe dziedziny, przy czym kryteria
podziału mogą być dosyć różne. Niektórzy dzielą lingwistykę kontrastywną na teoretyczną
i stosowaną, dla innych kryterium podziału są teorie językoznawcze stosowane w analizie
kontrastywnej, badany poziom języka (fonetyka, składnia, pragmatyka itd.) lub rodzaj
przyjętej podstawy porównania60.
Aby jakiekolwiek porównanie było możliwe, należy zdefiniować układ odniesienia,
względem którego będzie dokonywane porównanie, czyli tertium comparationis
(Krzeszowski 1990: 15)61. Z zagadnieniem tym związany jest również problem
ekwiwalencji. Jak podkreśla Krzeszowski (1990: 21) „equivalence and tertium
comparationis are two sides of the same coin”. Istnienie ekwiwalencji uzasadnia
porównanie,

ponieważ

tylko

obiekty ekwiwalentne

pod

jakimś

względem

są

porównywalne. Jednocześnie jednak nie ma porównania bez przyjęcia (choćby implicite)
jakiegoś wspólnego układu odniesienia. Ekwiwalencja zatem ustanawia tertium
comparationis (a charakter ekwiwalencji decyduje o charakterze tertium comparationis),
59

Czasem postuluje się rozdzielenie językoznawstwa kontrastywnego i konfrontatywnego. To pierwsze
miałoby się koncentrować na rozbieżnościach między językami, a to drugie na porównywaniu języków wraz
z podobieństwami i różnicami będącymi jego wynikiem. Czasem też różnica bywa określana na podstawie
charakteru poruszanych problemów. Językoznawstwo kontrastywne byłoby częścią lingwistyki stosowanej
i w związku z tym byłoby ukierunkowane na praktyczne zastosowania analizy porównawczej, zaś
językoznawstwo konfrontatywne miałoby charakter teoretyczny (Koczerhan 2009: 11-12). W niniejszej
pracy jednak oba terminy będą traktowane jako synonimiczne.

60

Krótki przegląd różnych podziałów wewnątrz językoznawstwa kontrastywnego można znaleźć
np. w (Krzeszowki 1990: 23-34).
61

Por. również (Bralewski 2012: 42, Bogusławski 2013: 19).
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a jednocześnie tylko takie obiekty są ekwiwalentne, dla których jakieś tertium
comparationis można znaleźć (Krzeszowski 1990: 21).
Tertium comparationis będzie różne w zależności od takich czynników jak cel
porównania, przedmiot analizy czy też przyjęte założenia teoretyczne (Krzeszowski
1990: 15)62. Zatem różne prace porównawcze będą oparte na różnych modelach tertium
comparationis, a jeśli dodatkowo weźmie się pod uwagę, że autorzy często domyślnie
przyjmują istnienie podstawy porównania i nigdzie jej nie definiują, nie powinno dziwić,
że samo pojęcie często jawi się jako niejasne i mgliste, jak określa to Krzeszowski
(1990: 15). Koncepcje tertium comparationis można z grubsza podzielić na kilka grup:
- koncepcje oparte na ekwiwalencji formalnej (np. na tożsamości struktury
powierzchniowej czy na składniowej strukturze głębokiej) (Krzeszowski
1990: 16, Chesterman 1998: 30);
- koncepcje oparte na ekwiwalencji semantycznej (tożsamości znaczenia, przy
czym to ostatnie może być różnie definiowane) (Krzeszowski 1990: 17);
- koncepcje oparte na ekwiwalencji tłumaczeniowej63 (James 1980: 166-178,
Krzeszowski 1990: 17-18);
- koncepcje oparte na ekwiwalencji pragmatycznej (np. na tożsamości lub
odpowiedniości aktów mowy w danym kontekście) (Krzeszowski 1990: 221,
Janicki 1991: 52-53).
Oczywiście powyższy podział nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Jako że niniejsza
rozprawa jest oparta na analizie tłumaczeń, dokładniej rozpatrywane będą tylko koncepcje
tertium comparationis oparte na ekwiwalencji tłumaczeniowej. Bralewski (2012: 42-43)
dzieli je na dwie grupy:
- podejścia odwołujące się do języka pośrednika (może to być sztucznie
stworzony specjalny język semantyczny lub trzeci język naturalny);
- podejścia pragmatyczno-komunikacyjne traktujące jako punkt odniesienia
konkretną sytuację komunikacyjną.
W niniejszej rozprawie jako tertium comparationis przyjmuje się sytuację
komunikacyjną. Jak stwierdza Bralewski (2012: 104): „Jeżeli (...) przekład i oryginał
mówią o tej samej sytuacji i w sposób typowy dla danego języka, musimy uznać za
62

Por. również (Fisiak 1991: 12, Chesterman 1998: 29, Koczerhan 2009: 67-68).

63

Ekwiwalencja semantyczna i tłumaczeniowa są ze sobą blisko związane do tego stopnia, że czasem bywają
ze sobą utożsamiane. Krzeszowski (1990: 17-18) jednak zauważa, że często tłumaczenie, z różnych
względów, nie jest ekwiwalentem semantycznym.
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poprawne tekstowe odpowiedniki przekładowe, nawet jeśli różnią się one pod względem
znaczeniowym i kategorialnym od segmentów wyjściowych – wykładników treści
zawartych w oryginale”. Takie też założenie czyni się w niniejszej pracy. Zakłada się
również, że kategoria (nie)określoności oraz inne treści niesione przez rodzajnik w języku
włoskim mogą (ale nie muszą) być wyrażone w odpowiadających im polskich tekstach,
zgodnie z twierdzeniem Jakobsona, że języki różnią się nie tym, co mogą wyrazić, ale tym
co muszą (Jakobson 1959: 116). Oznacza to, że jeśli we włoskim tekście występuje
rodzajnik, a niesione przez niego treści powinny być wyrażone w danej sytuacji w języku
polskim, to w jakiś sposób treści te będą oddane. Prymarną i najczęściej wyrażaną przez
rodzajnik treścią jest kategoria (nie)określoności, zatem również ją przyjmuje się jako
tertium comparationis. Ponadto mogą zostać użyte bardziej szczegółowe punkty
odniesienia wynikające z przytoczonych teorii lingwistycznych w innych rozdziałach
lub z dodatkowych znaczeń niesionych przez użycie włoskiego rodzajnika w danej
sytuacji. Obserwacje poczynione w niniejszej pracy dotyczą przede wszystkim
konkretnych sytuacji i konkretnych tekstów. To, czy mogą one podlegać generalizacji, jest
osobną sprawą.

4.2 Analiza kontrastywna a tekst tłumaczony
Jak wspomniano powyżej, analiza będąca przedmiotem niniejszej rozprawy została
przeprowadzona przede wszystkim na podstawie tłumaczeń. Zdania dotyczące tego, czy
tekst tłumaczony może być podstawą analizy kontrastywnej, są podzielone. Niektórzy
uważają, że ekwiwalencja tłumaczeniowa jest najlepszym wyborem, z czego wynika, że
tłumaczenia są odpowiednim materiałem badawczym (James 1980: 178). Inni dopuszczają
jedynie wybrany materiał tłumaczeniowy, stawiając szereg ograniczeń tłumaczeniu, które
ma stać się podstawą analizy (Krzeszowski 1990: 19-20). Warto zauważyć, że tłumaczenia
literackie nie zawsze spełniają te warunki. Nie brakuje też głosów sceptycznych, głównie
ze względu na to, że język oryginału może wpływać na ostateczny kształt tłumaczenia oraz
na to, że sam proces tłumaczenia wpływa na tekst będący jego rezultatem (Waliński
2005: 44, McEnery & Xiao: 2007: 21-22, 24). Jak pokazują liczne studia, teksty
tłumaczone na dany język różnią się na wielu poziomach od tekstów oryginalnie
napisanych w tym samym języku64. To wszystko sprawia, że niektórzy stanowczo

64

Por. np. (Laviosa 1998b, Olohan & Baker 2000, McEnery & Xiao 2002, Tirkkonen-Condit 2004).
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odradzają prowadzenie badań porównawczych na tłumaczeniach (McEnery & Xiao
2007: 21, Granger 2010: 21).
Wśród najczęściej wymienianych tendencji widocznych w tekstach tłumaczonych
znajduje się tendencja do eksplicytacji czyli bezpośredniego wyrażania tego, co w tekście
źródłowym pozostawione jest interpretacji odbiorcy (przykładowo tłumaczony tekst może
zawierać więcej spójników wyjaśniających relacje między zdaniami) (Mauranen
2007: 38-39). Kolejną wskazywaną cechą tłumaczeń jest tendencja do upraszczania języka.
Może się ona objawiać na przykład w mniejszej różnorodności leksykalnej tłumaczenia.
Ponadto tłumaczenia często charakteryzują się mniejszym niż zazwyczaj udziałem
typowych dla języka docelowego elementów gramatycznych (np. zaimków lub partykuł)
nieobecnych w języku źródłowym (Malmkjaer 2007: 56-57). Z kolei udział nietypowych
kolokacji zdaje się być większy niż w porównywalnych tekstach niebędących
tłumaczeniami (Mauranen 2007: 38). Kolejną często wskazywaną cechą jest tendencja do
konwencjonalizacji,

czyli

do

wyboru

najczęściej

używanej

opcji

(konstrukcji

gramatycznej, leksemu itp.), w przypadku gdy do wyboru jest więcej niż jedna (Mauranen
2007: 40-41). Należy przy tym podkreślić, że liczba, charakter, zakres oraz uniwersalność
tych tendencji jest wciąż przedmiotem dyskusji. Niektóre z nich są lepiej potwierdzone
przez przeprowadzone studia, dla innych wyniki badań są sprzeczne65.
Trudno określić, w jakim stopniu tendencje te mogą dotyczyć treści niesionych przez
rodzajnik, który występuje w języku włoskim, ale nie w języku polskim. Przy tłumaczeniu
z polskiego na włoski może pojawić się tendencja do konwencjonalizacji w tłumaczeniu
zaimków dzierżawczych

i

wskazujących

wpływająca na wybór

ich

włoskich

ekwiwalentów (częściej odpowiednich zaimków niż rodzajników, mimo że te również
mogą w pewnych kontekstach pełnić funkcję dzierżawczą lub deiktyczną, por. str. 40
niniejszej pracy). Natomiast w tłumaczeniu z włoskiego na polski może ujawnić się
tendencja do eksplicytacji objawiająca się nadmiernym użyciem zaimków wskazujących
i nieokreślonych66.

65

Por. (Mauranen 2007: 32-36).

66

Istotnie w zebranym korpusie w polskich tekstach tłumaczonych z włoskiego jest więcej zaimków niż
w tekstach oryginalnie napisanych po polsku. Dane liczbowe oraz ich analiza są przedstawione na str. 71-73
niniejszej pracy.
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5. Badania korpusowe
5.1 Charakterystyka badań korpusowych
Językoznawstwo korpusowe wpisuje się w długą linię badań nad językiem opartych
na danych empirycznych (McEnery & Wilson 2001: 6). Jednak wraz z rozwojem
informatyki oraz upowszechnieniem się komputerów stało się możliwe to, co do tej pory
było nieosiągalne, czyli gromadzenie, a przede wszystkim szybkie i wydajne
przeszukiwanie, bardzo dużej liczby tekstów. Już wcześniej podejmowane były badania
oparte na obszernym materiale tekstowym67, jednak przed nastaniem ery komputerów
wymagały one niezwykle dużego nakładu pracy, co przekładało się bezpośrednio na czas
przygotowania analizy i/lub na liczbę osób zaangażowanych w projekt. Użycie
komputerów znacznie usprawniło przetwarzanie dużej liczby tekstów.
Językoznawstwo korpusowe może być zatem traktowane jak metodologia, którą
można zastosować w ramach różnych teorii, jednak, jak podkreśla Biber (2009: 160), nowe
narzędzia umożliwiły również formułowanie nowych pytań badawczych. Użycie korpusów
dało lingwistom dostęp do danych ilościowych. Pozwalają one między innymi na
określenie częstotliwości elementów języka (Rusiecki 2006: 20), na precyzyjniejsze
określenie różnic między rejestrami albo na testowanie korelacji między występowaniem
różnych elementów języka68. Wśród pozostałych zalet użycia korpusów wymienia się
również:
- umożliwienie badań nad zagadnieniami, dla których niemożliwe jest użycie
intuicji badacza (np. przyswajanie języka, użycie języka przez osoby
z uszkodzeniami mózgu, badanie języków egzotycznych, badania nad użyciem
języka w przeszłości)69 (Rusiecki 2006: 19);
- zwrócenie uwagi na zjawiska, które zazwyczaj umykają uwadze przy
posługiwaniu się introspekcją (Fillmore 1992: 35);
- wiarygodność i weryfikowalność ustalonych faktów (Chafe 1992: 88)70;
- autentyczność i naturalność danych językowych (Chafe 1992: 88).

67

McEnery & Wilson (2001: 3) podają jako jeden z przykładów studium Kädinga z 1897 roku dotyczące
dystrybucji liter w języku niemieckim oparte na 11-milionowym korpusie.

68

Słowo ‘element’ może być traktowane bardzo szeroko, zarówno jako jednostka leksykalna, cecha
gramatyczna, konkretna konstrukcja itd.
69

Nie jest to zresztą zaleta wyłącznie językoznawstwa korpusowego, ale ogólnie podejść opartych na danych
empirycznych.

70

Por. również (Fillmore 1992: 38, Biber 2009: 163).
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Opozycja między intuicją, a korpusem jako źródłem wiedzy o języku może się
wydawać wyraźnie zaznaczona, jednak wielu badaczy podkreśla, że są to dwa
komplementarne, a nie przeciwstawne źródła danych językowych (Fillmore 1992: 38,
Rusiecki 2006: 21-23). Należy również pamiętać, że nie da się analizować korpusu bez
użycia choćby w minimalnym stopniu wiedzy i intuicji badacza, z drugiej zaś strony, sama
intuicja często zawodzi, jeśli chodzi o sądy na temat użycia języka (Biber 2009: 163).
W samym językoznawstwie korpusowym można wyróżnić dwa główne nurty różniące się
przede wszystkim stopniem, w którym teorie lingwistyczne mają wpływ na badania.
Podejście corpus driven (sterowane korpusem) w swojej najbardziej radykalnej formie
odcina się od wszelkich modeli języka i zakłada, że kategorie oraz jednostki językowe
zostaną wyłonione podczas analizy korpusu. Natomiast w podejściu corpus based
(opartym na korpusie) bada się korpus pod kątem konstrukcji (lub innych przedmiotów
analizy) wynikających z przyjętej teorii lingwistycznej (Biber 2009: 162). Niniejsza
rozprawa sytuuje się w tym drugim nurcie. Diagram 2 przedstawia cykl pracy w oparciu
o dane empiryczne, który można spotkać w tym podejściu (Desagulier 2017: 9).
Przerywane linie oznaczają elementy iteratywne. Jak widać praca z korpusem
(gromadzenie i analiza danych) jest w nim tylko jednym z etapów. Natomiast inne fazy
pracy mają charakter bardziej teoretyczny i „gabinetowy”. Jednocześnie każdy z etapów
(również praca z korpusem) wymaga interwencji ze strony lingwisty implikującej podjęcie
pewnych decyzji, dotyczących na przykład tego, jakie dane włączyć do korpusu, jakie
metody statystyczne wybrać, a wreszcie jak interpretować wyniki.
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Diagram 2. Cykl pracy z wykorzystaniem danych empirycznych (Desagulier 2017: 9)

5.2 Definicja korpusu i rodzaje korpusów
W lingwistyce korpusowej nie ma jednej powszechnie przyjmowanej definicji
korpusu, chociaż pewne jego cechy, takie jak reprezentatywność, postać elektroniczna, czy
autentyczność tekstów, przewijają się przez większość definicji71. Niektóre definicje są
bardzo szerokie, jak ta zaproponowana przez Meyera (2002: XI), która brzmi następująco:
71

Omówienie elementów pojawiających się w różnych definicjach korpusu można znaleźć w (Barbera,
Corino & Onesti 2007: 45-57).
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„a collection of texts or parts of texts upon which some general linguistic analysis can be
conducted”. Definicja ta nie mówi nic o formacie danych ani o reprezentatywności, zatem
obejmuje również kolekcje stworzone przed upowszechnieniem się komputerów72,
pozostawia natomiast wątpliwości dotyczące korpusów stworzonych na potrzeby
trenowania narzędzi do automatycznego przetwarzania tekstów, takich jak na przykład
taggery czy parsery. Na drugim biegunie znajduje się definicja stworzona przez Manuela
Barberę, Elisę Corino oraz Cristinę Onesti, brzmiąca następująco: „Raccolta di testi (scritti,
orali o multimediali) o parti di essi in numero finito in formato elettronico trattati in modo
uniforme (ossia tokenizzati ed addizionati di markup adeguato) così da essere gestibili ed
interrogabili informaticamente; se (come spesso) le finalità sono linguistiche (descrizione
di lingue naturali o loro varietà), i testi sono perlopiù scelti in modo da essere autentici
e rappresentativi”. W tej definicji środek ciężkości jest wyraźnie przesunięty w stronę
wykładników formalnych korpusu, wykluczając zbiory niemające formy elektronicznej,
a dopuszczając z drugiej strony nie tylko korpusy stworzone na potrzeby trenowania
narzędzi informatycznych, ale również zbiory przypadkowych tekstów, o ile będą spełniały
wymogi formalne (druga część definicji nie stawia twardych wymogów w kwestii
celowości kompozycji korpusu). Pomiędzy tymi dwoma definicjami plasuje się wiele
innych, bardziej lub mniej restrykcyjnych. Jak twierdzi McEnery et al. (2006: 5), mimo
rozbieżności jest coraz większa zgoda co do tego, że korpus to zbiór autentycznych
tekstów w formacie elektronicznym, który powstał w celu odzwierciedlenia danego języka
lub jego odmiany. Dodaje przy tym, że kwestia reprezentatywności pozostaje przedmiotem
otwartej dyskusji. Taką też definicję przyjmuje się również w niniejszej rozprawie,
jednocześnie nie traktując kryterium reprezentatywności bardzo restrykcyjnie ze względu
na wykonalność zadania73.
Żadna z wymienionych definicji nie odwołuje się bezpośrednio do wielkości korpusu
czy do ilości zebranych danych, być może dlatego, że wielkość korpusu to sprawa
względna. Stale powiększające się możliwości obróbki i magazynowania danych
sprawiają, że korpusy stają się coraz większe. Przy dzisiejszych korpusach narodowych,

72

W podobnym tonie definiują korpus również McEnery & Wilson (2001: 29), rozróżniając jednak ogólne
użycie tego terminu oraz użycie w kontekście lingwistyki komputerowej. To drugie implikuje serię
dodatkowych właściwości, takich jak reprezentatywność, skończony rozmiar, format elektroniczny oraz
referencyjność korpusu.

73

Jedną z głównych trudności w osiągnięciu reprezentatywności jest zdefiniowanie populacji, którą korpus
ma odzwierciedlać. Oprócz tego często napotyka się problemy praktyczne, np. związane z dostępnością
materiałów.
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pierwsze zbiory wydają się bardzo małe. Korpus Brown74 stworzony w latach
sześćdziesiątych XX wieku miał zaledwie milion słów, dla porównania najszersza wersja
Narodowego Korpusu Języka Polskiego ma 1,8 mld segmentów. Jak zauważa Sinclair
(2001: IX), to czy dany korpus zostanie uznany za mały czy duży, zależy w dużej mierze
od momentu, w którym go stworzono. W 2010 roku Koester (2010: 67) klasyfikował
korpusy poniżej 5 milionów segmentów jako raczej małe, dziś być może granica ta została
już przesunięta. Nie oznacza to jednak, że wszystkie współcześnie powstające korpusy
można określić jako duże. W szczególności korpusy specjalistyczne, stworzone do analizy
konkretnego zagadnienia lub mające odzwierciedlać niewielki wycinek języka, np. jeden
gatunek, pozostają niewielkich rozmiarów.
Niektórzy badacze są zdania, że im większy korpus, tym lepszy, a jedynym dobrym
uzasadnieniem tworzenia małych korpusów są względy praktyczne (Hunston 2008: 165).
Wprawdzie nie podlega wątpliwości, że są takie tematy badawcze, które wymagają dużego
korpusu (np. badania leksykalne czy frazeologiczne), ale badania dotyczące często
występujących elementów mogą być prowadzone na mniejszych korpusach (Biber
1993: 249, Koester 2010: 66). Można dostrzec również pewne zalety pracy na małym
korpusie. Przede wszystkim taki korpus umożliwia lepsze osadzenie w kontekście
znalezionych wystąpień oraz połączenie analizy ilościowej z jakościową. Przy mniejszej
liczbie wystąpień łatwiej jest zanalizować je wszystkie oraz połączyć z kontekstem,
w którym wystąpiły (Koester 2010: 67).
Według Sinclaira (2001: X) w inny sposób przeprowadza się badania na małych
i dużych korpusach. Te pierwsze są stworzone do wczesnej interwencji człowieka (early
human intervention, EHI), gdy interpretuje się bezpośrednio dane wyszukane w korpusie,
te drugie do opóźnionej interwencji człowieka (delayed human intervention, DHI), gdy
analiza wykonywana przez lingwistę jest poprzedzona dodatkową fazą obróbki danych (na
przykład zebraniem danych ilościowych).
Korpusy można dzielić ze względu na różne kryteria. Poniżej omówione są krótko
rodzaje korpusów wyróżnione w „Corpus Linguistics. An International Handbook”
(str. 168-292) oraz „The Routledge Handbook of Corpus Linguistics” (str. 108-109).
Przede wszystkim korpusy można podzielić na referencyjne75, starające się odzwierciedlić
ogólną odmianę języka, oraz specjalistyczne, mające przedstawić jakąś szczególną
74

Pełna nazwa brzmi Brown University Standard Corpus of Present-Day American English.

75

Czasem nazywane również korpusami narodowymi.
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odmianę języka. Jeśli kryterium podziału będzie rodzaj zebranych tekstów, można
wyróżnić korpusy języka pisanego, mówionego i mieszane. Ponadto istnieją korpusy
multimedialne zbierające materiały multimedialne związane z językiem i komunikacją
(np. fragmenty filmów). Ze względu na czas powstania zebranych tekstów można
wyróżnić korpusy współczesne i historyczne. Specjalnym rodzajem korpusów są banki
drzew (treebank) czyli zbiory, w których anotacja gramatyczna dotyczy również składni,
przekraczając poziom części mowy.
Natomiast przyjmując za kryterium podziału liczbę języków, wyróżnia się korpusy
jednojęzyczne, dwujęzyczne i wielojęzyczne. Przy czym wśród ostatnich dwóch rodzajów
można wyróżnić korpusy równoległe (parallel), porównywalne (comparable) oraz korpusy
będące połączeniem tych dwóch typów76 (McEnery & Xiao 2007: 19). Korpusy
równoległe

gromadzą

tłumaczenia

tekstów,

tak

że

możliwe

jest

powiązanie

odpowiadających sobie jednostek (najczęściej jednostką jest zdanie, ale zdarzają się
powiązania również na poziomie słów lub akapitów). Można je podzielić na korpusy
jednokierunkowe,

dwukierunkowe

i wielokierunkowe.

Korpusy

jednokierunkowe

zawierają teksty w języku A oraz ich tłumaczenia w języku B. Korpusy dwukierunkowe
gromadzą zarówno teksty źródłowe w języku A oraz ich tłumaczenia na język B, jak
i teksty źródłowe w języku B wraz z tłumaczeniami na język A. Korpusy wielokierunkowe
zawierają teksty przetłumaczone na wiele języków (McEnery & Xiao 2007: 20). Korpusy
porównywalnie nie zawierają tłumaczeń, ale teksty oryginalnie napisane w dwóch (lub
więcej) językach, które są porównywalne ze względu parametry takie jak na przykład
rodzaj tekstu, stopień formalności, temat, czas powstania itp. Można powiedzieć, że korpus
porównywalny składa się z oddzielnych podkorpusów w różnych językach, które mają
identyczną budowę (podczas ich tworzenia zastosowano te same kryteria podziału tekstów
oraz te same proporcje między różnymi rodzajami tekstów).

5.3 Korpusy w badaniach porównawczych
Podkreśla się, że językoznawstwo korpusowe przyczyniło się do wznowienia
zainteresowania

studiami

porównawczymi.

W

badaniach

porównawczych

wykorzystywane są korpusy wielojęzyczne, których szczególną kategorię stanowią

76

W przypadku korpusów dwu- i wielojęzycznych terminologia nie jest stabilna. W niektórych pracach na
przykład korpusy równoległe są nazywane tłumaczeniowymi, a korpusy porównywalne równoległymi. Por.
(McEnery & Xiao 2007: 19).
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korpusy dwujęzyczne. W analizie dwujęzycznej zarówno użycie korpusu równoległego,
jak i porównywalnego niesie ze sobą pewne korzyści oraz specyficzne problemy.
Niewątpliwą zaletą korpusów porównywalnych jest większa niż w przypadku
korpusów równoległych dostępność (Granger 2010: 19). Dla wielu języków, w tym
również tych mniej popularnych, są już dostępne korpusy lub duże zbiory tekstów
w formacie

elektronicznym.

W niektórych

przypadkach

sama

konstrukcja

ogólnodostępnego korpusu pozwala na manipulowanie jego składem, aby ułatwić badania
porównawcze (por. korpus CODIS). Liczba dostępnych korpusów równoległych lub
dużych ogólnodostępnych zbiorów tłumaczeń jest znacznie mniejsza. Również stworzenie
własnego korpusu porównywalnego jest łatwiejsze niż budowa korpusu równoległego,
choć niepozbawione pewnych trudności. W przypadku zbierania tekstów porównywalnych
może się okazać, że w danym języku dana kategoria tekstów nie występuje77. Jednak
w przypadku wykorzystania tłumaczeń problemy z pozyskaniem tekstów są większe,
a osiągnięcie reprezentatywności znacznie utrudnione, ze względu na to, że nie wszystkie
rodzaje tekstów są tłumaczone (np. listy). Ponadto dla wybranych par języków tłumaczeń
może być po prostu mało albo w jednym z kierunków tłumaczenia może być ich znacząco
mniej, co ma znaczenie przy tworzeniu korpusu dwukierunkowego (Granger 2010: 19).
Dodatkowo w korpusie równoległym jednostki w obu językach powinny zostać ze sobą
powiązane (aligned). Niezależnie od tego, czy za jednostkę wiązania przyjmiemy słowo,
zdanie czy akapit, jest to dodatkowy etap wymagający pracy, często dosyć czasochłonny
ze względu na to, że jakość automatycznego wiązania bywa różna.
Ustalenie tertium comparationis porównania nie jest dużym problemem w przypadku
wykorzystania korpusów równoległych, ponieważ z definicji zawarte w nich teksty wiąże
relacja ekwiwalencji tłumaczeniowej (por. str. 43 niniejszej pracy). Jak podkreślają
McEnery & Xiao (2007: 21-22): „Parallel corpora are good basis for studying how an idea
in one language is conveys in another language”. Wydaje się to szczególnie cenne
w sytuacji, gdy w jednym z badanych języków nie ma wyraźnych i regularnych
wykładników zjawiska będącego przedmiotem analizy. Niewątpliwie jest to przypadek
(nie)określoności, która posiada regularny wykładnik w języku włoskim, ale nie
w polskim. Porównywanie takich kategorii jest dużo bardziej problematyczne w przypadku
użycia korpusów porównywalnych (Granger 2010: 19).
77

Granger (2010: 19) podaje przykład trudności, na które natrafiono przy tworzeniu porównywalnego
korpusu angielsko-chińskiego, ponieważ w tym drugim języku nie występują ujęte w angielskiej części
teksty zaklasyfikowane jako westerny.
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Z drugiej jednak strony korpusy porównywalne zawierają teksty, które bez
wątpliwości można uznać za autentyczne próbki danego języka. W przypadku tłumaczeń
tak nie jest, czy też raczej nie wszyscy uznają tłumaczenia za próbki języka wystarczająco
dobre, aby stały się podstawą analizy kontrastywnej (por. str. 44 niniejszej pracy). Jednak
jak zauważa Lindvall (1998: 12), gdy tłumacz ma pełną swobodę wyboru środków
wyrażających daną kategorię (a dzieje się tak w wypadku braku jej wykładników
formalnych w języku źródłowym), jego wybory są uwarunkowane głównie przez kontekst
i semantykę. Zatem nie należy się spodziewać znaczącego wpływu języka tłumaczonego
na sposób wyrażania tej kategorii. Również odpowiednia budowa korpusu pozwala
zmniejszyć wpływ języka tłumaczonego na wyniki analizy. Jednym z możliwych
rozwiązań jest korzystanie z korpusu dwukierunkowego. Ponieważ dany język jest
reprezentowany zarówno przez tłumaczenia, jak i przez teksty oryginalnie napisane w tym
języku, cechy języka tłumaczonego powinny być mniej widoczne (McEnery & Xiao
2007: 24). Bardziej problematycznym rozwiązaniem jest włączenie do korpusu różnych
tłumaczeń tego samego tekstu78. Ze względu na powyższe trudności zaleca się korzystanie
podczas analizy z obu rodzajów korpusów. Korpus równoległy pozwala na ustalenie
ekwiwalentów, a korpus porównywalny umożliwia odróżnienie ubocznych efektów
tłumaczenia od cech danego języka (McEnery & Xiao 2007: 21, 24, Granger 2010: 21).

5.4 Statystyka w badaniach korpusowych
5.4.1 Statystyka opisowa i indukcyjna
Jak już wspomniano wcześniej, jedną z wymienianych zalet badań korpusowych jest
możliwość przeprowadzenia badań ilościowych. Użycie statystyki w badaniach
korpusowych łączy się z zagadnieniem próbkowania i wnioskowania statystycznego.
Statystykę można podzielić na statystykę opisową i indukcyjną. Statystyka opisowa
bada i opisuje całą populację za pomocą wybranych miar statystycznych (zwanych
parametrami). W badaniach nad językiem najczęściej jest to niewykonalne ze względu na
to, że zbadanie wszystkich wystąpień danego zjawiska jest wprost niemożliwe lub bardzo
trudne i kosztowne, nawet jeśli analiza dotyczy szczegółowych zagadnień. Levshina
(2015: 7)

podaje

przykład

średniej

szybkości

78

mówienia

użytkowników

języka

Rozwiązanie to jest obarczone szeregiem trudności. Przede wszystkim tylko niewielka liczba tekstów
została przetłumaczona więcej niż raz, co więcej, zwykle są to teksty jednego rodzaju – teksty literackie.
Ponadto kolejne tłumaczenia często powstają na przestrzeni wielu lat, co sprawia, że mogą świadczyć
o różnych etapach rozwoju danego języka (McEnery & Xiao 2007: 23).
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niderlandzkiego w Holandii i w Belgii. Jest to dosyć wąsko zdefiniowany problem, jednak
nie ulega wątpliwości, że zbadanie całej populacji użytkowników języka niderlandzkiego
w obydwu krajach jest praktycznie niemożliwe. W odniesieniu do lingwistyki korpusowej
statystyka opisowa pozwala na opisanie tekstów zawartych w korpusie, jednak o ile korpus
nie zawiera wszystkich tekstów z danej grupy (na przykład wszystkich tekstów danego
pisarza w badaniach nad językiem tego właśnie autora), rzadko kiedy taki opis znajduje się
w centrum zainteresowania językoznawców.
Drugim rodzajem statystki, który pozwala na wyciąganie szerszych wniosków, jest
statystyka indukcyjna, która opisuje zebraną próbkę większej populacji za pomocą
wybranych miar statystycznych (nazywanych estymatami). Estymaty w sposób pewny
opisują zebraną próbkę, ale pozwalają również na wyciąganie na ich podstawie wniosków
dotyczących całej populacji. W tym rodzaju statystyki istotnym zagadnieniem jest
odpowiedni dobór próby, tak aby jak najbardziej zmniejszyć potencjalną różnicę między
wartością badanej miary statystycznej w opisywanej próbie i w badanej populacji czyli
błąd z próby. Należy przy tym wspomnieć, że zwiększenie próby może przyczynić się do
zmniejszenia tego błędu. W badaniach korpusowych taką próbką jest właśnie korpus. Przy
czym w zależności od założeń może on mieć na celu odzwierciedlenie języka jako takiego
lub jakiegoś jego aspektu, na przykład rejestru lub odmiany geograficznej. Zakłada się
zatem, że wyniki analizy przeprowadzonej na podstawie korpusu można (do pewnego
stopnia) odnieść również do ogółu tekstów.

5.4.2 Metody doboru próby
Istnieje kilka metod doboru próby. Najpewniejszą podstawą generalizacji jest próba
wybrana losowo, gdy każde wystąpienie danego zjawiska ma równą szansę bycia
wylosowanym. Pozostając przy przykładzie szybkości mówienia, taka próbka zawierałaby
pomiar szybkości mowy użytkowników języka niderlandzkiego wybranych losowo ze
wszystkich osób posługujących się tym językiem w Holandii i w Belgii. Nie zawsze jednak
zastosowanie takiej metody próbkowania jest możliwe, w przypadku bardzo ogólnych
rozważań nad językiem również dlatego, że trudno określić, co właściwie składa się na
całą badaną populację.
Innym sposobem wyłonienia próbki jest dobór próby reprezentatywnej. W takim
przypadku próbka dobierana jest w taki sposób, aby pod pewnymi względami
odzwierciedlała całą populację. W przytoczonym przykładzie oznaczałoby to taki dobór
osób, aby proporcje użytkowników języka niderlandzkiego w zależności od wieku, płci,
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miejsca zamieszkania itp. były takie same lub podobne w próbce i w całej populacji. Ten
rodzaj próbkowania zwykle starają się osiągnąć duże korpusy, a zagadnienie ich
reprezentatywności jest przedmiotem obszernej literatury.
Wreszcie ostatnim, najmniej pewnym, ale mimo to szeroko stosowanym sposobem
doboru próby jest dobór wygodny czyli włączenie do próby tych wystąpień danego
zjawiska, które jest najłatwiej zdobyć (albo które w ogóle są dostępne) (Levshina
2015: 7-8). Nawet na podstawie tak zebranej próbki można wyciągać wnioski dotyczące
całej populacji, jednak należy wtedy pamiętać, że takie wnioski będą obarczone dużo
większym błędem i dla ich potwierdzenia należałoby przeprowadzić badania replikujące na
inaczej zebranym materiale.
Materiał przeanalizowany w niniejszej rozprawie został wyłoniony przy użyciu
wszystkich trzech metod wybierania próby. Na poziomie projektowania korpusu starano
się, aby była to próbka zrównoważona, tak aby język żadnego pisarza i żadnego tłumacza
nie dominował. Włączenie różnych gatunków narracji pisanej również miało na celu
zwiększenie różnorodności kontekstów, w których mógł pojawić się rodzajnik. Staranne
zaprojektowanie zawartości próbki jest charakterystyczne dla próbki reprezentatywnej.
Jednocześnie sam wybór autorów i tekstów był w dużej mierze podyktowany dostępnością
tekstów i ich tłumaczeń. Zaś na etapie dalszego wyboru materiału do analizy znów
zastosowano próbkowanie reprezentatywne oraz dobór losowy79. Zatem można
powiedzieć, że do końcowej analizy trafiła próbka z próbki (korpusu) i jest to częsta
praktyka w językoznawstwie korpusowym (Desagulier 2017: 3). Należy przy tym
pamiętać, że analizowane w niniejszej pracy zjawiska występują bardzo często i nawet w
niewielkim korpusie zebranym na potrzeby niniejszej pracy jest to ponad 160 000
wystąpień rodzajnika. Oznacza to, że materiał, który ostatecznie trafił do analizy jest dobrą
podstawą do wnioskowania o całym zebranym korpusie, ale również może być podstawą
do pewnych generalizacji, choć takie wnioski należy przyjmować już z większą
ostrożnością.

5.4.3 Testowanie hipotez
Wyciąganie wniosków dotyczących całej populacji na podstawie próby jest związane
z testowaniem hipotez. Hipotezy badawcze odnoszą się do całej populacji i najczęściej

79

Patrz str. 75 niniejszej pracy.
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dotyczą różnic między grupami lub zależności między zmiennymi80. Na potrzeby testów
zawsze formułuje się dwie hipotezy: hipotezę alternatywną, która przewiduje istnienie
jakiegoś związku między zmiennymi lub różnicy między grupami oraz hipotezę zerową,
zgodnie z którą przewidywane zależności nie zachodzą, a grupy nie różnią się między
sobą. Przykładem hipotezy alternatywnej sformułowanej na potrzeby niniejszej pracy jest
istnienie związku między rodzajnikiem towarzyszącym włoskiej frazie nominalnej,
a pozycją równoważnej frazy nominalnej w polskim zdaniu. Natomiast zgodnie z hipotezą
zerową takiego związku nie ma.
Kolejnym krokiem jest wyliczenie na podstawie próbki wartości wybranej miary
statystycznej. Po wyliczeniu wartości miary statystycznej, wylicza się, jakie jest
prawdopodobieństwo uzyskania takiej wartości przy założeniu prawdziwości hipotezy
zerowej. Prawdopodobieństwo to określa się jako wartość p (p-value). Jeśli jest ono
wystarczająco małe, można odrzucić hipotezę zerową jako przypuszczalnie fałszywą.
Osobną kwestią jest ustalenie poziomu istotności czyli przyjęcie od jakiej wartości p
można odrzucić hipotezę zerową. Od poziomu istotności zależy prawdopodobieństwo
popełnienia jednego z dwóch rodzajów błędów występujących przy testowaniu hipotez.
Jeśli odrzucona zostaje hipoteza zerowa, która jest prawdziwa czyli wykazany zostaje
związek, którego nie ma w populacji, jest to błąd pierwszego rodzaju. Błąd drugiego
rodzaju polega na przyjęciu, że hipoteza zerowa jest prawdziwa, podczas gdy jest ona
fałszywa czyli przyjmuje się, że związku nie ma, mimo że występuje on w populacji. Przy
niższym poziomie istotności zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia błędu
pierwszego rodzaju (czyli odrzucenia prawdziwej hipotezy zerowej), ale zwiększa się
prawdopodobieństwo wystąpienia błędu drugiego rodzaju (czyli przyjęcia fałszywej
hipotezy zerowej) i vice versa po podwyższeniu poziomu istotności wzrasta
prawdopodobieństwo

wystąpienia

błędu

pierwszego

rodzaju,

ale

maleje

prawdopodobieństwo wystąpienia błędu drugiego rodzaju. Zatem ustalenie poziomu
istotności to kwestia odnalezienia równowagi pomiędzy dwoma rodzajami błędu.
W językoznawstwie jako poziom istotności zwykle przyjmuje się 0,05 (to znaczy, że
80

W statystyce wyróżnia się kilka rodzajów zmiennych. Od ich charakteru zależy m.in. jakie miary
statystyczne można zastosować. W niniejszej pracy wszystkie zmienne opisujące analizowane dane to
zmienne nominalne. Opis danych za pomocą zmiennych nominalnych można traktować jak klasyfikację.
Obiekty, którym przypisano te same wartości zmiennej, pod jakimś względem są takie same (należą do tej
samej klasy), natomiast obiekty, którym przypisano różne wartości zmiennej, pod jakimś względem są różne.
Przy czym zakłada się, że każdemu obiektowi przypisuje się dokładnie jedną wartość zmiennej (Levshina
2015: 16-17). Przykładem zmiennej nominalnej może być gramatyczna liczba rzeczownika, która w języku
polskim może przyjmować dwie wartości: liczbę pojedynczą i liczbę mnogą.
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istnieje 5% prawdopodobieństwo, że prawdziwa hipoteza zerowa zostanie odrzucona)
i taki też poziom istotności został przyjęty w niniejszej pracy (Levshina 2015: 8-13).

5.4.4 Wykorzystane testy niezależności
W centrum zainteresowania niniejszej pracy znajduje się występowanie bądź nie
zależności między użyciem rodzajnika w języku włoskim a występowaniem w języku
polskim różnych mechanizmów, które wskazuje się w literaturze jako możliwe
odpowiedniki rodzajnika. Zatem wyliczaną81 miarą statystyczną powinna być miara
pozwalająca na testowanie zależności między zmiennymi. Jedną z takich miar, dosyć
często wykorzystywaną w badaniach językoznawczych, jest χ2. Test χ2 pozwala na
sprawdzenie, czy związek między zmiennymi jest istotny statystycznie. Hipotezą zerową
w takim przypadku jest brak zależności między testowanymi zmiennymi, czyli innymi
słowy ich niezależność. Test opiera się na porównaniu liczebności obserwowanej
z liczebnością oczekiwaną. Stosuje się go do zmiennych nominalnych, jednak nie jest on
odpowiedni, gdy liczba obserwacji jest zbyt mała (poniżej 20) W takim wypadku stosuje
się test Fishera82 (Levshina 2015: 210-214).
Co ważne, test χ2 (ani test Fishera) nic nie mówi o samej sile związku. Pozwala
jedynie stwierdzić jego istotność statystyczną. Istnieje wiele miar mierzących siłę związku
między zmiennymi. W przypadku zmiennych nominalnych, dosyć często występujących
w lingwistyce, najczęściej używa się ilości szans (OR), współczynnika ɸ lub
współczynnika V Craméra. Ilość szans informuje o kierunku zależności (może
przyjmować wartości dodatnie i ujemne), czego nie robią współczynnik ɸ i współczynnik
V Craméra. Za to te dwie ostatnie miary przyjmują wartości z zakresu od 0 do 1, co może
ułatwić odczytanie siły związku. Niektórzy sugerują następującą interpretację: wartości od
0,1 do 0,3 charakteryzują słaby związek, wartości od 0,3 (włącznie) do 0,5 charakteryzują
umiarkowanie silny związek, a wartości równie lub większe 0,5 charakteryzują silny
związek między zmiennymi. Współczynnik ɸ oraz współczynnik V Craméra różnią się
możliwością zastosowania. Ten pierwszy daje miarodajne wyniki dla dwóch zmiennych,
z których

obydwie

są

nominalne

i

mogą

przyjmować

dwie

wartości.
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Wszelkie wyliczenia statystyczne przytoczone w niniejszej pracy zostały wykonane przy pomocy
pakietu R.
82

W rzeczywistości wskazania do zastosowania testu Fishera są jeszcze bardziej złożone. Stosuje się go, gdy
liczba obserwacji jest poniżej 20 lub mieści się ona między 20 a 40 i co najmniej jedna oczekiwana
liczebność jest mniejsza od 5 lub całkowita liczba obserwacji jest powyżej 40 i co najmniej jedna oczekiwana
liczebność jest mniejsza niż 1 (Levshina 2015: 214).
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Współczynnik V Craméra można stosować również w przypadkach, gdy zmienne
nominalne mogą przyjmować więcej niż dwie wartości (Levshina 2015: 208-210).
W niniejszej pracy przytaczany będzie współczynnik ɸ, ponieważ rodzaj danych nie
wymaga stosowania innej miary.

5.4.5 Wykorzystane techniki eksploracyjne
Powyżej opisano użyte w niniejszej pracy metody statystyczne używane przy
testowaniu hipotez, ale niektóre techniki są też używane jako metody eksploracyjne.
Celem tych metod nie jest testowanie hipotez, a wizualizacja i eksploracja danych.
Pomagają one zauważyć korelacje pomiędzy zmiennymi w dużej ilości danych, które
w innym wypadku przy złożonych danych mogłyby pozostać niezauważone. Techniki te
mają na celu pomoc w analizie danych, ale nie pozwalają na generalizację. Nie gwarantują
też, że zauważone związki są istotne statystycznie ani w jakikolwiek sposób znaczące.
W szczególności, im bardziej złożone dane, im więcej zmiennych jest branych pod uwagę,
tym bardziej wskazane jest sprawdzenie każdej pokazanej zależności osobno z danymi
(Glynn 2014: 443-444).
Jedną z takich metod jest wielowymiarowa analiza korespondencji (multiple
correspondence analysis, MCA). Jest to odmiana analizy korespondencji (correspondence
analysis, CA), z tą różnicą, że CA stosuje się dla tabel krzyżowych z dwoma zmiennymi,
natomiast MCA stosuje się, gdy analizowanych zmiennych jest więcej. Obydwie metody
można stosować dla zmiennych nominalnych. Pozwalają one sprowadzić zmienność
danych do dwuwymiarowej płaszczyzny83 wykresu i zwizualizować zależności między
poszczególnymi wartościami zmiennych za pomocą odległości między reprezentującymi je
punktami (Glynn 2014: 447). Ponieważ analiza korespondencji przedstawia złożone
zależności w prostszej formie, każdy wykres jest obarczony pewną utratą informacji i tylko
w części ilustruje zmienność danych. Zwykle przy każdej osi wykresu pokazane jest, jaki
procent zmienności przedstawiany jest przez tę właśnie oś. W przypadku MCA wartości te
zwykle są niskie, ponieważ całkowita zmienność danych jest większa. Można jednak
zastosować poprawioną metodę obliczania tych wartości (adjusted MCA)84, która podaje
83

Możliwe jest również wyrysowanie trójwymiarowego wykresu, jak również eksploracja kolejnych
wymiarów, jednak zwykle pierwsze dwa wymiary wyjaśniają znaczny procent zmienności danych (Glynn
2014: 447).
84

Poprawiona metoda obliczania procentu zmienności przedstawianego przez każdą oś jest
zaimplementowana w R jako funkcja mjca() pakietu ca. Tej właśnie funkcji użyto do wygenerowania
wykresów zamieszonych w niniejszej pracy.
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wyższy, bardziej realistyczny procent całkowitej zmienności danych wyjaśniany przez
daną oś (Levshina 2015: 381-382). W niniejszej rozprawie korzystano właśnie z tej
odmiany wielowymiarowej analizy korespondencji.
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6. Materiał badawczy
6.1 Korpusy pomocnicze
Analizy zawarte w niniejszej rozprawie oparte są na korpusie równoległym
zebranym na jej potrzeby, jednak korzystano również z jednojęzycznych korpusów
pomocniczych, stanowiących punkt odniesienia dla danego języka.

6.1.1 NKJP
Jako punkt odniesienia dla języka polskiego został wybrany Narodowy Korpus
Języka Polskiego85, który w 2012 roku został określony przez jego twórców mianem
„największego

morfologicznie

anotowanego

zbioru

danych

języka

polskiego”

(Lewandowska-Tomaszczyk et al. 2012: 9). Od tego czasu NKJP wciąż pozostaje
największym korpusem języka polskiego i wciąż najlepiej pełni funkcje korpusu
referencyjnego. Pełna wersja zawiera około 1,8 mld segmentów. Dostępny jest również
300-milionowy podkorpus o zrównoważonej budowie oraz milionowy podkorpus ręcznie
anotowany86. W niniejszej pracy najczęściej korzystano z tego ostatniego ze względu na
zrównoważenie87 jego budowy. W przypadku analiz będących przedmiotem niniejszej
pracy właśnie ta cecha wydała się istotniejsza niż sama wielkość korpusu. W korpusie
znajdują się teksty pisane oraz mówione pochodzące z XX wieku. Dla większości tekstów
cezurą był rok 1945, natomiast w przypadku literatury pięknej przesunięto ją na początek
wieku. Budowę obu podkorpusów przedstawia tabela 188.
Typ tekstu

Udział procentowy w korpusie

prasa

50%

beletrystyka

16%

książka niefikcjonalna (w tym literatura faktu,
typ poradnikowo-informacyjny
oraz naukowo-dydaktyczny)

14%

inne teksty pisane (w tym np. teksty prawne
oraz internetowe)

10%

teksty mówione

10%
Tabela 1. Budowa korpusu NKJP

85

Dostępny pod adresem http://nkjp.pl

86

Dane zebrane ze strony http://nkjp.pl

87

Zgodnie z definicją twórców NKJP korpus zrównoważony to taki korpus, w którym żaden z jego
składników nie uzyskuje znaczącej przewagi nad innymi (Górski & Łaziński 2012: 26).
88

Opracowanie własne na podstawie (Górski & Łaziński 2012: 32-36).
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6.1.2 CORIS/CODIS89
Za punkt odniesienia dla języka włoskiego wybrano natomiast CORIS czyli CORpus
di Italiano Scritto90. W przeciwieństwie do NKJP korpus ten zawiera wyłącznie teksty
pisane. Twórcy określają go jako „reference corpus of contemporary written Italian”
(Rossini Faveretti et al. 2002: 27). Obecnie liczy on 150 mln segmentów i jest anotowany
morfosyntaktycznie (informacja dotycząca części mowy). W skład korpusu wchodzą teksty
powstałe po 1980 roku (lub nieco starsze w przypadku literatury pięknej). W miarę
możliwości włączano do niego teksty w całości. Zostały one podzielone na 6 głównych
kategorii: prasę (obejmującą dzienniki, czasopisma oraz dodatki o lokalnym i krajowym
zasięgu, zarówno specjalistyczne, jak i ogólne), beletrystykę91 (zawierającą powieści
i opowiadania, dla dorosłych i dla dzieci, również tłumaczone, m.in. kryminały, fantastykę,
powieści przygodowe i literaturę kobiecą), teksty akademickie (obejmujące książki
i artykuły dotyczące humanistyki, nauk przyrodniczych, fizyki oraz innych nauk
eksperymentalnych), teksty prawne i administracyjne, miscellanea (zawierające publikacje
poświęcone religii, podróżom, gotowaniu, hobby itp.) oraz ephemera (obejmujące listy,
ulotki i instrukcje, zarówno drukowane, jak i w formie elektronicznej). Poniższa tabela
przedstawia procentowy udział poszczególnych kategorii w korpusie92.
Typ tekstu

Udział procentowy w korpusie

prasa

38%

beletrystyka

25%

teksty akademickie

12%

teksty prawne i administracyjne

10%

miscellanea

10%

ephemera

5%
Tabela 2. Budowa korpusu CORIS

89

Punkt opracowany na podstawie (Rossini Faveretti 2000: 51-54) oraz (Rossini Faveretti et al.
2002: 30-32).
90

Dostępny pod adresem http://corpora.dslo.unibo.it/TCORIS/

91

W oryginale narrativa, w angielskiej wersji fiction.

92

Tabela została opracowana na podstawie danych z 2002 roku dla korpusu o wielkości 100 mln (Rossini
Faveretti et al. 2002: 31). W kolejnych latach dodano do niego 50 mln segmentów z korpusu monitorującego,
którego budowa nie jest jednak znana, zatem w chwili obecnej procentowy udział poszczególnych kategorii
tekstów w korpusie może się nieco różnić od przytoczonego.
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Równolegle do korpusu CORIS dostępny jest również korpus CODIS czyli COrpus
Dinamico di Italiano Scritto93. Jest on oparty na 100 mln wersji korpusu CORIS, z tą
różnicą, że nie jest anotowany morfosyntaktycznie. Natomiast jego interfejs pozwala na
dostosowanie budowy korpusu do potrzeb badacza. Każda z kategorii tekstów została
podzielona na 4 bloki o różnej wielkości, które można ze sobą dowolnie łączyć uzyskując
korpus o pożądanej budowie – na przykład odpowiadającej innemu korpusowi, który chce
się wykorzystać do badań porównawczych.

6.2 Założenia zebranego korpusu
Na potrzeby rozprawy zebrano nieduży równoległy korpus polsko-włoski. Cel
utworzenia korpusu (gramatyczna analiza porównawcza) zadecydował o jego wielkości,
z kolei przyjęty rozmiar wpłynął na kolejne aspekty budowy.
O wielkości korpusu przesądziła przede wszystkim para porównywanych języków,
czyli polski i włoski, oraz cel badań, czyli analiza gramatyczna. Do tej pory nie jest
dostępny żaden równoległy korpus polsko-włoski, a samodzielne stworzenie nawet małego
korpusu jest dosyć czasochłonne. Ponadto, jeśli korpus ma być zrównoważony pod
względem kierunku tłumaczenia, czynnikiem ograniczającym staje się również liczba
i rodzaj dostępnych tekstów tłumaczonych z języka polskiego na włoski. Mimo dosyć
intensywnej i mającej długie tradycje wymiany kulturowej między Polską a Włochami94,
wciąż więcej jest tekstów tłumaczonych z włoskiego na polski niż z polskiego na włoski.
Natomiast przeznaczenie korpusu do analizy gramatycznej sprawia, że nie musi on być
bardzo duży. W szczególności, w niniejszej pracy analizowane jest użycie włoskiego
rodzajnika, który występuje w tekstach niezwykle często, zatem nawet niewielki korpus
powinien zawierać wystarczająco dużo materiału do analizy95. Należy też pamiętać, że
badanie takich zjawisk jak (nie)określoność, gdzie w grę wchodzi również znaczenie
i kontekst, często wymaga dalszej interpretacji przez lingwistę (np. dalszej kategoryzacji
znalezionych wyników), zatem zbyt duży korpus mógłby nawet być niewskazany.
Zaplanowana wielkość korpusu wpłynęła z kolei na inne aspekty jego budowy.
Zrezygnowano z przedstawienia różnych stylów funkcjonalnych na rzecz jednego rodzaju

93

Dostępny pod adresem http://corpora.dslo.unibo.it/CODIS/

94

Pierwsze kontakty polsko-włoskie można datować na okolice 1000 roku n.e. Krótką charakterystykę
najstarszych kontaktów polsko-włoskich można znaleźć np. w (Widłak 2006: 56-60).
95

Por. (Biber 1993: 249) o wielkości próbki dla częstych cech gramatycznych języka oraz (Bralewski
2012: 38) o rozmiarach korpusu równoległego użytego do stworzenia słownika przekładowego.
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tekstów – prozy literackiej. Decyzja była podyktowana tym, że dla korpusu równoległego,
trudno jest osiągnąć reprezentatywność, jakkolwiek by nie była ona pojmowana, chociażby
z tej racji, że nie wszystkie rodzaje tekstów są tłumaczone i nie zawsze są to tłumaczenia
w obie strony. Jest to o tyle istotne, że badane zjawisko może prezentować się nieco
inaczej w zależności od rodzaju tekstu96, a jednocześnie im mniejszy korpus, tym większy
wpływ pojedynczego tekstu na wyniki. Dlatego też uznano, że lepiej skupić się na jednym
rodzaju tekstów, zaś teksty narracyjne powinny dostarczyć przykładów użycia rodzajnika
w różnorodnych kontekstach. Proza literacka oprócz fragmentów opisowych często
zawiera też dialogi, które są zbliżone do języka mówionego i odtwarzają sytuacje
komunikacyjne zbliżone do codziennych interakcji użytkowników języka.
Nawet przy takim ograniczeniu kluczową kwestią okazało się zrównoważenie
korpusu, tak aby żaden z kierunków tłumaczenia nie był uprzywilejowany, a wybory
jednego tłumacza lub autora nie miały decydującego wpływu na wyniki badań. Dlatego
zrezygnowano z włączenia do korpusu tekstów w całości, natomiast zdecydowano się na
korpus złożony z próbek porównywalnej długości oraz dołożono starań, aby teksty tych
samych autorów lub tłumaczy się nie powtarzały.
Kolejną konsekwencją wielkości korpusu była decyzja o tym, aby zapewnić jak
najwyższą jakość tekstów, co oznaczało sprawdzenie pisowni dla każdego tekstu oraz
ręczne sprawdzenie jakości powiązania zdań (sentence alignment). O ile w dużych
korpusach wszelkie usterki techniczne giną w masie tekstów, w małych korpusach są one
widoczne i mogą znacznie utrudnić odczytanie wyników. Ze względu na przedmiot badań
korpus został również anotowany częściami mowy za pomocą TreeTaggera97 dla obydwu
języków.
Podsumowując, korpus zebrany na potrzeby niniejszej pracy można zaklasyfikować
jako dwujęzyczny, równoległy, dwukierunkowy. Jest to korpus współczesnego języka
pisanego ograniczony tylko do jednego rodzaju tekstów pisanych, zatem specjalistyczny
(nie ogólny).

96

Na przykład w języku prawnym rodzajnik może być pomijany częściej niż w innych rodzajach tekstów
(Serianni 2003: 122).
97

Dostępny pod adresem: http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/
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6.3 Charakterystyka zebranego korpusu
6.3.1 Budowa korpusu
Korpus liczy sobie około 2 milionów segmentów98. W jego skład wchodzą
początkowe fragmenty 40 tekstów literackich oraz ich tłumaczenia99. Każdy fragment oraz
jego tłumaczenie to łącznie około 50000 segmentów100. Dołożono wszelkich starań, aby
korpus był zrównoważony pod względem kierunku tłumaczenia oraz autorów/tłumaczy.
Połowa tekstów została przetłumaczona z włoskiego na polski, a połowa z polskiego na
włoski. Korpus zbiera teksty 40 autorów oraz 41 tłumaczy. Wszystkie teksty były wydane
po raz pierwszy po 1945 roku. Mimo że wszystkie z nich można zaklasyfikować jako
prozę literacką, prezentują one szeroką gamę gatunków, od kryminału (np. Tomasz
Konatkowski „Przystanek śmierć”, Andrea Camilleri „La voce del violino”) po fantastykę
(np. Dorota Terakowska „Córka czarownic”, Silvana De Mari „L’ultimo elfo”), od
literatury faktu (np. Wojciech Jagielski „Wieże z kamienia”, Tiziano Terzani „Porta
proibita”) po literaturę kobiecą (np. Hanna Kowalewska „Tego lata w Zawrociu”, Sveva
Casati Modignani „Disperatamente Giulia”), a nawet zbiór baśni (Jerzy Ficowski „Gałązka
z drzewa słońca”). Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca szczegółowy skład korpusu.

98

Za segment uznaje się dowolny ciąg znaków między separatorami słów, do których zaliczają się białe
znaki oraz znaki interpunkcyjne z wyjątkiem pewnych użyć dywizu. Zatem ciąg znaków l’uomo zostanie
uznany za dwa segmenty.
99

Wybór początkowych (a nie losowych) fragmentów był podyktowany tym, że przy analizie użycia
rodzajnika może być potrzebny kontekst poprzedzający, zatem zawsze powinien być on dostępny (a jeśli nie
jest, oznacza to, że jest to pierwsze zdanie tekstu, co też niesie ze sobą pewną informację).
100

Podczas określania wielkości korpusu ustalono docelową łączną liczbę segmentów oryginału
i tłumaczenia ze względu na stałą różnicę w liczbie segmentów odpowiadających sobie tekstów włoskich
i polskich.
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język
oryg.
PL
PL

autor

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL

Ciemności kryją
ziemię
Listy Nikodema

Pierfrancesco Poli

Gałązka z
drzewa słońca

Paolo Statuti

Józef Hen
Gustaw HerlingGrudziński
Wojciech
Jagielski

Oko Dajana
Inny świat

Claudio Madonia
Gaspare Magi

Wieże z
kamienia

Ryszard
Kapuściński
Tomasz
Konatkowski
Hanna
Kowalewska
Marek
Krajewski
Hanna Krall

Szachinszach

Lorenzo Costantino
i Laura Quercioli
Mincer
Vera Verdiani

IT
IT
IT
IT
IT
IT

Giulietta Basso

Raffaella Belletti

Stanisław Lem
Wiesław
Myśliwski
Jerzy Pilch

Przystanek
śmierć
Tego lata
w Zawrociu
Koniec świata w
Breslau
Dowody na
istnienie
Solaris
Traktat o
łuskaniu fasoli
Inne rozkosze

Eustachy Rylski

Stankiewicz

Alberto Zoina

Andrzej Stasiuk

Dziewięć

Andrzej
Szczypiorski
Dorota
Terakowska
Olga Tokarczuk

Początek

Laura Quercioli
Mincer
Pietro Marchesani

PL
PL

tłumacz

Jerzy
Andrzejewski
Jan
Dobraczyński
Jerzy Ficowski

PL
PL

tytuł

Krzysztof Varga
Alessandro
Baricco
Giorgio Bassani
Andrea
Camilleri
Italo Calvino
Donato Carrisi
Sveva Casati
Modignani

Córka
czarownic
Prowadź swój
pług przez kości
umarłych
Aleja
niepodległości
Oceano mare
Il giardino dei
Finzi-Contini
La voce del
violino
Se una notte
d'inverno
Il suggeritore
Disperatamente
Giulia

Barbara Delfino
Valentina Parisi
Giovanna
Tomassucci
Eva Bolzoni
Alessandro Amenta
Lorenzo Pompeo

Raffaella Belletti
Silvano De Fanti
Leonardo Masi
Halina Kralowa
Barbara
Sieroszewska
Jarosław
Mikołajewski
Anna Wasilewska
Jan Jackowicz
Iwona Wójtowicz
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tytuł
tłumaczenia
Buio sulla terra

liczba
segm.
50463

Lettere di
Nicodemo
Il rametto
dell'albero del
sole
L'occhio di Dayan
Un mondo a parte

49421

50209
50323

Le torri di pietra

50049

Shah-in-Shah

50547

Una fermata
chiamata morte
Quell'estate
a Zawrocie
La fine del mondo
a Breslavia
Il dibbuk... e altre
storie
Solaris
L'arte di sgranare
i fagioli
L'amante in
carica
Una provincia
sulla Vistola
Il cielo sopra
Varsavia
La bella signora
Seidenman
Le cronache del
grande regno
Guida il tuo carro
sulle ossa dei
morti
Viali
dell'indipendenza
Ocean morze

50598

50333

50372
47021
50042
50093
49372
50628
50166
50584
50463
49502
50498
50112
50293

Ogród rodziny
Finzi-Continich
Głos skrzypiec

50379

Jeśli zimową nocą
podróżny
Zaklinacz
Kto wygra tę
miłość

50486

51303

50512
50112

IT
IT
IT
IT
IT

Danila Comastri
Montanari
Silvana De Mari
Umberto Eco
Paolo Giordano
Giulio Leoni
Claudio Magris

Cave canem

Monika Woźniak

L'ultimo elfo
Il pendolo di
Foucault
La solitudine dei
numeri primi
I delitti del
mosaico
Danubio

Anna Filip
Adam
Szymanowski
Alina PawłowskaZampino
Anita Słomak

IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT

Valerio
Massimo
Manfredi
Paolo
Mauresing
Federico
Moccia
Franco Scaglia
Leonardo
Sciascia
Tiziano Terzani
Licia Troisi
Fabio Volo

Lo scudo di
Talos
La variante di
Luneburg
Ho voglia di te
Il custode
dell'acqua
A ciascuno il
suo
La porta
proibita
La missione di
Sennar
Il giorno in più

50302

Zbrodnia u bram
Hadesu
Ostatni elf
Wahadło
Foucaulta
Samotność liczb
pierwszych
Klątwa mozaiki

50766

Joanna Ugniewska
i Anna OsmólskaMętrak
Joanna Kluza

Dunaj

50110

Spartanin

50112

Tadeusz
Sierotowicz
Anna
Niewęgłowska
Lucyna Rodziewicz

Wariant
luneburski
Tylko ciebie chcę

50512
50084

Strażnik wody

50537

Krystyna i
Eugeniusz
Kabatcowie
Krzysztof
Żaboklicki
Zuzanna Umer

Każdemu, co mu
się należy (od
mafii)
Zakazane wrota

50478
54298

Misja Sennara

50107

Justyna Fabio

Jeszcze jeden
dzień

50110

50285
50321
50562

Tabela 3. Teksty znajdujące się w zebranym korpusie równoległym

6.3.2 Ilościowa charakterystyka fraz nominalnych w korpusie
6.3.2.1 Włoska część korpusu
Włoska część zebranego korpusu liczy sobie 1 090 477 segmentów, z czego 24%
(259 173 segmentów) to rzeczowniki101 (włączając w to rzeczowniki oznaczone jako
nazwy własne). Jednakże łączna liczba rodzajników występujących w korpusie jest
znacznie niższa. Rodzajników określonych102 jest 130 748, a rodzajników nieokreślonych
101

127 838 rzeczowników w tekstach oryginalnie włoskich oraz 131 335 rzeczowników w tekstach
tłumaczonych na włoski.
102

Jako liczbę rodzajników określonych przyjęto sumę segmentów zaklasyfikowanych jako rodzajnik
określony (zapytanie [tag = "DET:def"]) oraz segmentów zaklasyfikowanych jako rodzajnik ściągnięty
(preposizione articolata) (zapytanie [tag = "PRE:det"]) (lista tagów używanych przez TreeTagger dla języka
włoskiego znajduje się w załączniku 2). Ze względu na taki sposób obliczania w tej grupie znalazły się
również przypadki użycia rodzajnika cząstkowego, a zatem nieokreślonego. Z późniejszej analizy materiału
wynika jednak, że nie powinno to mieć dużego wpływu na proporcje występowania rodzajników
określonych i nieokreślonych, ponieważ rodzajnik cząstkowy występuje dosyć rzadko (4 przypadki na 1012
użyć rodzajnika przeanalizowanych w dalszej części pracy).
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jest 31 025, co daje łącznie 161 773 segmentów zaklasyfikowanych jako rodzajniki.
Z powyższego wynika, że jedynie 62% rzeczowników włoskich w korpusie towarzyszy
jakiś rodzajnik. Nie oznacza to oczywiście, że pozostałe rzeczowniki są pozbawione
jakiegokolwiek wykładnika (nie)określoności, ale nawet po odjęciu wszystkich
bezpośrednio poprzedzających rzeczownik lub przymiotnik i rzeczownik segmentów
zaklasyfikowanych jako zaimki wskazujące103 oraz zaimki nieokreślone104 (a nie zawsze
się one wykluczają z rodzajnikiem, np. un qualche modo jest zupełnie poprawnym
połączeniem)

pozostaje

87 783

rzeczowników

(34%),

którym

nie

towarzyszą

najpowszechniejsze wykładniki (nie)określoności. To dużo, nawet jeśli weźmie się pod
uwagę, że część z nich to nazwy własne, które zdecydowanie rzadziej występują
z rodzajnikiem.
Omawiane powyżej wartości dla tekstów oryginalnie napisanych w języku włoskim
oraz dla tekstów tłumaczonych na język włoski są zbliżone. Pod tym względem włoska
część korpusu jest jednorodna, niezależnie od kierunku tłumaczenia. Można zatem
założyć, że język oryginału nie ma wpływu na użycie rodzajników. Wartości liczbowe
przedstawione są na wykresie 1 (szacunki są oparte na liczbie wszystkich rzeczowników,
rodzajników określonych i rodzajników nieokreślonych105).
140000
pozostałe rzeczowniki
120000
100000

rodzajnik nieokreślony
48573

48827

15687

15338

63578

67170

włoski

polski

80000

rodzajnik określony

60000
40000
20000
0

Wykres 1. Szacowana liczba fraz nominalnych z wybranymi wykładnikami (nie)określoności
w zależności od języka źródłowego tekstu
103

Zapytanie [tag = "PRO:demo"][tag = "ADJ"]?[tag = "NOM|NPR"].

104

Zapytanie [tag = "PRO:indef"][tag = "ADJ"]?[tag = "NOM|NPR"].

105

Zestawienie nie uwzględnia podziału na liczbę ze względu na to, że tagset użyty do anotacji włoskiej
części korpusu nie podaje informacji o liczbie i rodzaju rozpoznanych rzeczowników (por. załącznik 2).
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Korpus zebrany na potrzeby niniejszej rozprawy zawiera zaledwie niewielki wycinek
tekstów w języku włoskim. Aby sprawdzić, czy widoczne w nim tendencje ujawniają się
również na szerszą skalę, dobrze jest porównać go z większym zbiorem tekstów, jakim jest
CORIS – referencyjny korpus pisanego języka włoskiego. Ze względu na charakterystykę
korpusu równoległego będącego podstawą niniejszej pracy wszelkie zapytania w korpusie
CORIS dotyczyły podkorpusu NARRATIVA zawierającego 25 mln segmentów.
Dokonując takich porównań należy jednak być ostrożnym przy wyciąganiu jakichkolwiek
wniosków, ponieważ dwa wymienione korpusy nie są właściwie porównywalne w zakresie
ogólnej analizy będącej przedmiotem niniejszego punktu. Dane ilościowe będące jej
podstawą są uzyskiwane na podstawie zapytań o anotację częściami mowy, tymczasem
przy tagowaniu obydwu korpusów użyto dwóch różnych taggerów, które dodatkowo
opierają się na dwóch różnych tagsetach106. O ile anotowanie rodzajników, w tym
rodzajników ściągniętych (preposizioni articolate), powinno być raczej niekontrowersyjne
i spójne ze względu na ograniczoną liczbę form (chociaż nie należy zapominać
o homonimii z niektórymi formami zaimków, takimi jak lo czy le), o tyle anotacja
rzeczowników może być rozbieżna w granicznych przypadkach, takich jak nazwy własne
czy inne części mowy poprzedzone rodzajnikiem, zatem użyte w funkcji rzeczownika
(np. il bello). Mimo to warto spojrzeć na procentowy udział rodzajników w odniesieniu do
całkowitej liczby rzeczowników w obu korpusach osobno (szacunki są oparte na liczbie
wszystkich rzeczowników, rodzajników określonych i rodzajników nieokreślonych).
100%

pozostałe rzeczowniki

90%
80%

38%

43%

70%
60%

rodzajnik nieokreślony
rodzajnik określony

12%

50%

11%

40%
30%
20%

50%

46%

korpus polskowłoski

CORIS

10%
0%

Wykres 2. Szacowany procent fraz nominalnych z wybranymi wykładnikami (nie)określoności

106

Tagsety te dostępne są jako załączniki 1 oraz 2.
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Opisując osobno dane pochodzące z obydwu korpusów można zauważyć podobne
tendencje, mimo że w korpusie CORIS liczebność dwóch najczęstszych grup jest zbliżona.
Najczęściej używany jest rodzajnik określony, druga w kolejności jest grupa
rzeczowników bez rodzajnika (ale być może z innymi wykładnikami (nie)określoności),
dopiero potem, znacznie rzadziej, używany jest rodzajnik nieokreślony. Dane zatem
wyraźnie pokazują, że w języku włoskim rodzajnik nie jest obowiązkowym towarzyszem
rzeczownika. Jest to zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę, że rodzajnik nie jest jedynym
dostępnym wykładnikiem (nie)określoności, a dodatkowo istnieją konteksty, w których
rodzajnik (ani inne wykładniki (nie)określoności) nie jest obowiązkowy. Na przykład
nieokreślone frazy nominalne w liczbie mnogiej mogą być pozbawione rodzajnika,
podobnie jak duża część rzeczownikowych nazw własnych. Ponadto istnieje wiele bardziej
szczegółowych przypadków, w których rodzajnik może nie występować przy rzeczowniku
(por. str. 36 niniejszej pracy). Przy czym brak rodzajnika przy rzeczowniku nie zawsze
oznacza, że jest to rzeczownik nieokreślony (por. np. nazwy własne).
Przewaga rodzajnika określonego jest znacząca i jest on używany kilkukrotnie
częściej niż rodzajnik nieokreślony. Jak wspomniano wcześniej, mimo różnych taggerów
i tagsetów anotacja rodzajników powinna być w miarę spójna, zatem można spróbować
porównać stosunek rodzajników określonych do nieokreślonych w obu korpusach. Okazuje
się, że obydwu wypadkach rodzajniki określone stanowią 81% wszystkich rodzajników.
Warto też sprawdzić, jak wyglądają te proporcje dla liczby pojedynczej, gdy pominięcie
rodzajnika nie jest pełnoprawną opcją wyrażania nieokreśloności. W korpusie
równoległym rodzajniki określone stanowią 68% wszystkich rodzajników w liczbie
pojedynczej, a w korpusie CORIS stanowią one 71% wszystkich rodzajników w liczbie
pojedynczej. W każdym ujęciu jest to zdecydowana większość. Wydaje się, że użycie
rodzajnika we włoskiej części korpusu niniejszej rozprawy nie odbiega znacząco od użycia
rodzajnika w innych włoskich tekstach.
6.3.2.2 Polska część korpusu
W polskiej części korpusu znajduje się 921 463 segmentów, wśród których 31%
(281 059 segmentów) to rzeczowniki107. Jest to więcej niż w NKJP108, w którym
107

137 936 rzeczowników w tekstach oryginalnie polskich oraz 143 123 rzeczowników w tekstach
tłumaczonych na polski.
108

Wszelkie zapytania w NKJP wykonano z ograniczeniem do typu „lit” i „fakt”, które zgodnie z (Górski &
Łaziński 2012: 33) powinny razem wynosić 16,5% całości czyli 64,5M segmentów dla podkorpusu 300M.
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rzeczowniki stanowią 25% wszystkich segmentów109. Jest to też zdecydowanie więcej niż
we włoskiej części korpusu równoległego, zarówno w ujęciu procentowym (24% we
włoskiej części), jak i liczbowym (259 173 segmentów rzeczownikowych w części
włoskiej)110. Różnica jest znaczna, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że teksty w korpusie
są równoległe. Przyczyn może być wiele, począwszy od różnic w sposobie wyodrębniania
rzeczowników przez różne taggery, poprzez różnice w strukturze samych języków, aż po
wpływ translationese. O ile wszystkie te czynniki mogą równocześnie, choć w różnym
stopniu, przyczyniać się to takiej różnicy, to dane najwyraźniej wskazują na wpływ
procesu tłumaczenia. W polskich tekstach oryginalnie napisanych po polsku jest o 6601
rzeczowników więcej niż w ich włoskich tłumaczeniach. Ale gdy językiem źródłowym jest
włoski, polskie tłumaczenia mają aż 15 285 rzeczowników więcej niż włoskie oryginały111.
Zatem o ile w obydwu przypadkach w polskich tekstach rzeczowników jest więcej, o tyle
w przypadku tłumaczenia z włoskiego różnica ta jest 2,5-krotnie większa niż w przypadku
przeciwnego kierunku tłumaczenia.
Inne właściwości języka tłumaczonego pokazuje analiza ilościowa zaimków
wskazujących i nieokreślonych112. Dane są przedstawione w tabeli 4 i 5. Kolorem szarym
wyróżnione są dane dla tekstów tłumaczonych.
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Tym razem bezpośrednie porównanie jest bardziej uprawnione niż w przypadku języka włoskiego,
ponieważ tagset użyty do anotowania obydwu korpusów jest ten sam (patrz załącznik 3), chociaż do anotacji
częściami mowy użyto różnych taggerów: TreeTaggera w korpusie równoległym oraz taggera PANTERA
dla NKJP. Zatem różnice procentowe mogą wynikać nie tylko z różnych właściwości tekstów, ale również
z różnicy w działaniu obydwu taggerów.

110

Różnice procentowe można wyjaśnić regularnie większą liczbą segmentów w tekście włoskim (przy
większej liczbie słów ogółem, nawet zbliżona liczba rzeczowników będzie stanowiła mniejszą część
wszystkich segmentów). Różnice liczbowe są już trudniejsze do wyjaśnienia.

111

Można znaleźć przykłady, w których włoskie wyrażenia przymiotnikowe są tłumaczone na polski przy
pomocy rzeczowników, ale trudno stwierdzić, jak często występują sytuacje takie jak poniżej, w których
jednemu włoskiemu rzeczownikowi z przymiotnikiem odpowiadają 4 rzeczowniki w polskim tłumaczeniu:
Gli venne in mente l'uomo incappucciato incontrato alla fonte alta (...)
Przypomniał sobie mężczyznę z głową osłoniętą połą płaszcza, którego spotkał przy wysokim źródle (...)
(Valerio Massimo Manfredi, „Lo scudo di Talos”)
112

Ze względu na to, że polski tagset nie wyróżnia zaimków wskazujących i nieokreślonych jako osobnej
klasy i w użyciach związanych z przedmiotem niniejszej pracy są one anotowane jako przymiotniki
(co zresztą jest zgodne z włoską tradycją gramatyczną), zostały one wyodrębnione na podstawie leksykalnej,
do której dołączono kryterium pozycyjne. Dla języka polskiego wyszukiwano formy zaimków wskazujących
ten, tamten, ów oraz nieokreślonych jakiś, jakikolwiek, któryś, którykolwiek, pewien. Dla języka włoskiego
wyszukiwano formy zaimków wskazujących questo, quello, codesto oraz nieokreślonych qualche, qualsiasi,
alcuno, alcunché. Włoskie leksemy zostały wybrane jako najlepsze odpowiedniki polskich zaimków wśród
segmentów zaklasyfikowanych jako PRO:demo i PRO: indef. Dodatkowo, aby mieć pewność, że słowa te
zostały użyte w tekście jako określnik rzeczownika a nie samodzielne centrum NP, dodano kryterium
pozycyjne – powinny one bezpośrednio poprzedzać rzeczownik lub sekwencję przymiotnik rzeczownik.
Zapytania dla włoskiego: [lemma="questo|quello|codesto"] [tag="ADJ"]? [tag="NOM|NPR"] oraz
[lemma="qualche|qualsiasi|alcun(\|alcun[e|i])?|alcunché"] [tag="ADJ"]? [tag="NOM|NPR"]. Zapytania dla
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język źródłowy
polski

język źródłowy
włoski

korpusy referencyjne
(NKJP/CORIS)

teksty polskie

23,7

26,9

19,5

teksty włoskie

24,6

27,5

24

Tabela 4. Liczba zaimków wskazujących na 1000 rzeczowników

język źródłowy
polski

język źródłowy
włoski

korpusy referencyjne
(NKJP/CORIS)

teksty polskie

6,8

9,3

5,9

teksty włoskie

7,2

6,7

6,8

Tabela 5. Liczba zaimków nieokreślonych na 1000 rzeczowników

Jeśli porównamy teksty oryginalnie napisane po polsku z tekstami, które są polskimi
tłumaczeniami z włoskiego, okaże się, że w tłumaczeniach jest więcej zarówno zaimków
wskazujących (3848 w tłumaczeniach porównaniu do 3269 w tekstach oryginalnie
napisanych po polsku) jak i zaimków nieokreślonych (1331 w tłumaczeniach
w porównaniu do 940 w tekstach oryginalnie napisanych po polsku). Wydaje się więc, że
tłumacze nieco chętniej korzystają z zaimków niż polscy autorzy. Istotnie wartość p dla
testu χ2 jest niższa niż przyjęty próg 0,05 (χ2=14,17, df=1, p-value=0,000167), zatem
można przyjąć, że różnica w liczebności zaimków między tekstami napisanymi po polsku
a tłumaczonymi na polski jest istotna statystycznie, chociaż wartość współczynnika ɸ
sugeruje, że jest ona bardzo słaba (ɸ = 0,039).
Nie jest jednak do końca jasne, czy różnica ta wynika z chęci zrekompensowania
nieobecności rodzajnika w języku polskim czy z właściwości tekstów włoskich, w których
zaimki wskazujące i nieokreślone mogą być częściej używane niż w języku polskim.
Warto zatem porównać pod tym względem teksty oryginalnie napisane po polsku
z tekstami oryginalnie napisanymi po włosku oraz z korpusami referencyjnymi (NKJP dla
polskiego i CORIS dla włoskiego). Okazuje się, że w tekstach oryginalnie napisanych po
włosku zaimki wskazujące istotnie są używane częściej niż w tekstach oryginalnie
napisanych po polsku (3521 zaimków wskazujących w tekstach włoskich w porównaniu
do 3269 zaimków wskazujących w tekstach polskich). Różnicę widać również
polskiego: [lemma="ten|tamten|ów"] [tag="adj.*"]? [tag="subst.*"] oraz [lemma="jaki.+|który.+|pewien"]
[tag="adj.*"]? [tag="subst.*"].
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w porównaniu z korpusem referencyjnym. W NKJP na 1000 rzeczowników przypada
19,5 zaimków wskazujących, a w polskich tekstach źródłowych będących częścią korpusu
równoległego na 1000 rzeczowników przypada 23,7 zaimków wskazujących. Dla
włoskiego te liczby wynoszą 24 dla korpusu CORIS oraz 27,5 dla tekstów oryginalnie
napisanych po włosku będących częścią korpusu równoległego. Zatem w tekstach
włoskich regularnie pojawia się więcej zaimków wskazujących niż w tekstach polskich. W
przypadku zaimków nieokreślonych sytuacja jest już inna. W tekstach oryginalnie
napisanych po włosku jest ich mniej niż w tekstach oryginalnie napisanych po polsku (856
zaimków nieokreślonych w źródłowych tekstach włoskich w porównaniu do 940 zaimków
nieokreślonych w źródłowych tekstach polskich). W porównaniu z korpusami
referencyjnymi liczba zaimków nieokreślonych na 1000 rzeczowników jest zbliżona
w obydwu językach: dla języka polskiego jest to 5,9 (NKJP) oraz 6,8 (teksty oryginalnie
napisane po polsku będące częścią korpusu równoległego), a dla języka włoskiego jest to
6,8 (CORIS) oraz 6,7 (teksty oryginalnie napisane po włosku będące częścią korpusu
równoległego). Ponownie wyniki testu χ2 (χ2=9,8308, df=1, p-value=0,001716) sugerują,
że różnica w liczebności zaimków występujących w tekstach oryginalnie napisanych
w obydwu językach jest istotna statystycznie (zatem nie jest przypadkowa), ale również
w tym wypadku siła związku okazuje się nieduża (ɸ=0,034).
Ponieważ różnice w użyciu zaimków w tekstach oryginalnie napisanych po polsku
i po włosku nie są jednoznaczne, można również przyjrzeć się, jak zmienia się użycie
zaimków w tłumaczeniach w porównaniu do tekstu źródłowego. Okazuje się, że włoskie
tłumaczenia zawierają mniej więcej tyle samo zaimków nieokreślonych i wskazujących co
polskie teksty źródłowe. Liczby wynoszą odpowiednio 940 (polskie teksty źródłowe)
i 942 (włoskie tłumaczenia) dla zaimków nieokreślonych oraz 3269 (polskie teksty
źródłowe) oraz 3232 (włoskie tłumaczenia) dla zaimków wskazujących. Wydaje się zatem,
że włoscy tłumacze zaimki nieokreślone i wskazujące tłumaczą na włoski właśnie jako
zaimki

nieokreślone

i

wskazujące,

rzadko

stosując

inne

środki

wyrażające

(nie)określoność, takie jak na przykład rodzajnik. Wyniki testu χ2 to potwierdzają,
wartość p przekroczyła przyjęty próg 0,05 (χ2=0,053757, df=1, p-value=0,8166) i nie ma
podstaw, aby odrzucić hipotezę zerową, zgodnie z którą nie ma znaczących różnic między
grupami.
Przy tłumaczeniach w drugą stronę wygląda to inaczej. Polskie tłumaczenia mają
nieco więcej zaimków wskazujących niż włoskie teksty źródłowe: liczby wynoszą 3848
dla polskich tłumaczeń i 3521 dla włoskich tekstów źródłowych. Natomiast w przypadku
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zaimków nieokreślonych różnica jest znacząca: 856 zaimkom nieokreślonych we włoskich
tekstach źródłowych odpowiada aż 1331 zaimków nieokreślonych w polskich
tłumaczeniach. Wyniki testu χ2 (χ2=50,378, df=1, p-value=1,268e-12) potwierdzają, że
różnica między analizowanymi grupami jest istotna statystycznie. Również w tym
wypadku związek okazuje się słaby, chociaż najsilniejszy ze wszystkich badanych
(ɸ=0,073). Podsumowanie liczbowe użycia zaimków wskazujących i nieokreślonych
w analizowanym korpusie przedstawiają tabele 6 i 7. Kolorem szarym wyróżniono teksty
tłumaczone.
język źródłowy
polski

język źródłowy
włoski

teksty polskie

3269

3848

teksty włoskie

3232

3521

Tabela 6. Liczba zaimków wskazujących w poszczególnych częściach korpusu równoległego

język źródłowy
polski

język źródłowy
włoski

teksty polskie

940

1331

teksty włoskie

942

856

Tabela 7. Liczba zaimków nieokreślonych w poszczególnych częściach korpusu równoległego

Z powyższego wynika, że teksty tłumaczone na język polski różnią się od tekstów
oryginalnie napisanych po polsku, jeśli chodzi o użycie środków leksykalnych mogących
odpowiadać włoskiemu rodzajnikowi, przy czym różnica jest zdecydowanie wyraźniejsza
w przypadku zaimków nieokreślonych. Należy się zatem spodziewać, że dla rodzajnika
nieokreślonego użycie zaimków jako jego ekwiwalentów powinno być częstsze. Rodzajnik
określony ma znaczną przewagę frekwencyjną nad rodzajnikiem nieokreślonym, a zakres
potencjalnych znaczeń zdaje się większy (por. dwa rodzaje nieokreśloności i cztery rodzaje
określoności wyróżnione przez Renziego), zatem może obejmować więcej takich użyć,
w których użytkownik języka polskiego nie będzie czuł potrzeby wyspecyfikowania
określoności frazy nominalnej, ponieważ będzie ona dla niego oczywista lub nieistotna.
Pozostaje pytanie, na ile wyniki uzyskane na podstawie korpusu równoległego będą
odzwierciedlały właściwości polskiego języka tłumaczonego w zakresie użycia zaimków,
a na ile będą świadczyły o ogólnych tendencjach w języku polskim. Wydaje się, że
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w przypadku korpusowych badań kontrastywnych nie da się uniknąć pytań zahaczających
o przekładoznawstwo. Jak zauważa Granger et al. (2003: 9) „And although the ultimate
aims of research in CL [contrastive linguistics – D.S.] and TS [translation studies – D.S.]
are different, it is increasingly being recognized that there is a high degree of
complementarity between research in the two disciplines”. Z drugiej zaś strony, korpus
został zaprojektowany w ten sposób, aby właściwości tekstów tłumaczonych były
równoważone przez obecność tekstów napisanych oryginalnie po polsku. Wreszcie same
różnice liczbowe w użyciu zaimków w tekstach tłumaczonych mogą być spowodowane
pewnymi właściwościami języka polskiego. Sugerują one na przykład, że w języku
polskim wyraźna specyfikacja (nie)określoności rzadziej jest konieczna, a jeśli już się
pojawia, to nieokreśloność częściej domaga się leksykalnego wykładnika.

6.4 Wybór materiału do analizy i jego anotacja
6.4.1 Wybór materiału do analizy
Zestawienie przytoczone w poprzednim punkcie wyraźnie pokazuje, że mimo
niewielkich rozmiarów korpusu nie sposób przeanalizować wystąpienia każdego
rodzajnika w korpusie, tym bardziej, że hipotezy brane pod uwagę wymagają dodatkowej
ręcznej anotacji danych. Z tego względu analiza została przeprowadzona na próbce
wybranych zdań.
W

tym

celu

sporządzono

listę

frekwencyjną

wszystkich

rzeczowników

występujących we włoskiej części korpusu. Następnie rzeczowniki występujące częściej
niż 199 razy przydzielono do jednej z trzech grup: rzeczowników konkretnych
ożywionych,

rzeczowników

konkretnych

nieożywionych

oraz

rzeczowników

abstrakcyjnych113. Taki podział rzeczowników miał zapewnić obecność w analizowanej
próbce rzeczowników o różnych cechach semantycznych. Oczywiście należy pamiętać
o tym, że przydział do każdej z tych grup bywał umowny. Po pierwsze, dlatego że dosyć
często granica między rzeczownikiem konkretnym a abstrakcyjnym jest rozmyta (voce to
jeszcze rzeczownik konkretny czy już abstrakcyjny114?). Po drugie, wiele rzeczowników,
a w szczególności te o wysokiej frekwencji, ma więcej niż jedno znaczenie i nie wszystkie
113

Listy te są dostępne w załączniku 4.

114

Za „Grande grammatica italiana di consultazione” (Marcantonio & Pretto 2001:340) przyjęto, że
rzeczowniki, których referenta nie można postrzegać za pomocą zmysłów (entità non percepibili
fisicamente), zaliczają się do rzeczowników abstrakcyjnych. Zatem rzeczownik voce został zaklasyfikowany
jako rzeczownik konkretny, ponieważ głos można usłyszeć. Niemniej jednak rozróżnienie to pozostaje
arbitralne.
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one muszą się zaliczać do tej samej grupy. Dobrym przykładem jest rzeczownik capo,
który może się odnosić do głowy jako części ciała (a więc byłby to rzeczownik konkretny),
ale również może oznaczać wodza lub kierownika, kogoś stojącego na czele (zatem byłby
to rzeczownik należący do grupy ożywionych115). W przypadku takich wątpliwości
przynależność do listy rozstrzygano za pomocą słownika Devoto-Oli. Rzeczownik był
przypisywany do tej kategorii, w której mieściło się pierwsze znaczenie opisane
w słowniku. Zgodnie ze słowami jego twórców, na tej pozycji starali się oni wymieniać
najbardziej powszechne znaczenie (2007: V).
Po stworzeniu list z najczęściej występującymi rzeczownikami ożywionymi,
konkretnymi i abstrakcyjnymi z każdej listy wybrano 30 rzeczowników o najwyższej
frekwencji i stworzono zapytania korpusowe, które zwracały wszystkie wystąpienia tych
rzeczowników wraz z kontekstem obejmującym 3 poprzedzające i 3 następne zdania oraz
z odpowiadającymi im polskimi zdaniami. Następnie wystąpienia te zostały losowo
przemieszane. Wynikiem tych działań były trzy listy z wystąpieniami wybranych
rzeczowników. Z każdej z nich wybrano pierwszych 500 wstąpień rzeczowników
z rodzajnikami116. Tak wybrana próbka składała się z 1500 przykładów obejmujących tekst
w języku włoskim i polskim.
Nie wszystkie z tych wystąpień nadawały się do dalszej analizy pod kątem
występowania w równoległych zdaniach polskich środków potencjalnie odpowiadających
rodzajnikowi włoskiemu, zatem próbka uległa dalszemu ograniczeniu. Przede wszystkim
wyłączono z analizy te przypadki, w których wybrany włoski rzeczownik nie miał
ekwiwalentu będącego elementem frazy nominalnej bądź przyimkowej117, ponieważ
115

Można się zastanawiać, czy w takim wypadku nie mamy do czynienia z dwoma różnymi rzeczownikami
o zbieżnej formie, jednak przyjęcie takiego rozwiązania nie byłoby możliwe ze względów praktycznych
(pomijając problemy z uchwyceniem momentu, w którym kolejne znaczenie jest tak odległe od pierwotnego,
że można postulować istnienie oddzielnej jednostki leksykalnej). Korpus polsko-włoski bowiem nie jest
anotowany semantycznie, zatem nie ma możliwości sformułowania takiego zapytania, które zwróciłoby
rzeczownik tylko w jednym z możliwych znaczeń.
116

Jak pokazała analiza z punktu 6.3.2.1 nie powinno to być i nie było to 500 pierwszych wystąpień z listy,
ponieważ włoskie rzeczowniki mogą występować również bez rodzajnika. Już na tym poziomie ujawniły się
pewne różnice między utworzonymi listami. Aby wybrać 500 wystąpień z rodzajnikami rzeczowników
ożywionych, należało przejrzeć 771 przykładów, w przypadku rzeczowników konkretnych było to 820
wystąpień, a w przypadku rzeczowników abstrakcyjnych 881 wystąpień czyli o 100 więcej niż w przypadku
rzeczowników ożywionych.
117

Sprowadza się to do tego, że ekwiwalent w języku polskim powinien być rzeczownikiem lub ewentualnie
przymiotnikiem w funkcji przydawki jak w następującym przykładzie:
Mise l’acqua sul foco e, nell'attesa, chiamò il suo amico Nicolò Zito, giornalista di «Retelibera» (...)
Postawił wodę na gazie i czekając, aż się zagotuje, zadzwonił do Nicolo Zito, zaprzyjaźnionego
dziennikarza Retelibery (...)
(Andrea Camilleri „La voce del violino”)
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rozważane mechanizmy wymagają rzeczownika w języku polskim. Miało to miejsce na
przykład w poniższych fragmentach (pogrubione zostały rzeczowniki będące punktem
wyjścia do zbierania przykładów):
Perché qui la gente è sempre stata divisa tra chi abitava da una parte del fiume
e chi dall’altra.
Bo tu zawsze się dzielili na z tej i z tamtej strony rzeki.
(Wiesław Myśliwski „Traktat o łuskaniu fasoli”)
Alzò gli occhi.
Spojrzał w górę.
(Silvana De Mari „L’ultimo elfo”)
Era deserto, umido, e c’era un silenzio sempre più profondo.
Było pusto, wilgotno i coraz ciszej.
(Andrzej Stasiuk „Dziewięć”)
«Un giorno sarà tua», disse la madre intuendo il suo pensiero.
– Pewnego dnia będzie twoja – powiedziała matka domyślając się, o czym myśli.
(Sveva Casati Modignani „Disperatamente Giulia”)
Z analizy wykluczono również przypadki elipsy czasownika (w przypadku zdań
złożonych brano pod uwagę tylko zdanie składowe, w którym znajdował się wyróżniony
rzeczownik). Zależności opisane w dalszej części pracy wymagają obecności czasownika
lub nie jest dokładnie sprecyzowane, że jej nie wymagają. Dlatego z próbki wykluczono na
przykład poniższe równoważniki zdań:
Dita nodose sulla scatola di sigarette alla luce della fiammella a gas.
Sękate palce na pudełku papierosów w świetle naftowego płomyka.
(Andrzej Szczypiorski „Początek”)
É pur sempre una voce amica che mi parla.
Zawsze jakiś przyjazny głos.
(Sveva Casati Modignani „Disperatamente Giulia”)
Aby uniknąć wykluczenia, wystarczyło, aby czasownik w polskim zdaniu lub jego
równoważniku pojawił się w prawie dowolnej formie, nie wykluczano równoważników
z bezokolicznikami ani z imiesłowami przysłówkowymi. Wykluczono jednak imiesłowy
przymiotnikowe, których obecność jako elementu nadrzędnego względem analizowanego
rzeczownika również decydowała o usunięciu przykładu z próbki. Imiesłowy
przymiotnikowe nie są bowiem brane pod uwagę w hipotezie aspektu. Ponadto
w przypadku hipotezy szyku nastręczają one trudności w określeniu, który rzeczownik
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(i który rodzajnik) mógł potencjalnie wpłynąć na ostateczną pozycję frazy w zdaniu
polskim, ponieważ imiesłowy przymiotnikowe same są zależne od rzeczowników. Wydaje
się, że w poniższym przykładzie pozycja rzeczownika czasy będącego elementem
podrzędnym imiesłowu zaniedbywany zależy od pozycji całej frazy nominalnej, której jest
on częścią, a ta z kolei jest motywowana tematem całego fragmentu i nie wpływa na nią
w najmniejszym stopniu charakterystyka analizowanego rzeczownika czasy.
Coraz częściej i coraz głośniej zaczęto szeptać, że młody czekista może okazać się
znakomitym kandydatem na dziedzica kremlowskiego tronu, zaniedbywanego
ostatnimi czasy przez starego prezydenta.
(Wojciech Jagielski „Wieże z kamienia”)
Ostatnią dużą grupą przypadków, które zostały wyłączone z analizy są te
wystąpienia wybranych rzeczowników, w których pełnią one funkcję przydawki w języku
włoskim. Hipotezy, które będą brane pod uwagę podczas analizy, operują na całych
frazach: zakładają one korelację między rodzajnikiem towarzyszącym frazie nominalnej
(czy też dokładniej jej (nie)określonością), a pewnymi zjawiskami w języku polskim.
W przypadku

przydawek

(nie)określoność

przydawki

nie

zawsze

pokrywa

się

z (nie)określonością elementu nadrzędnego. Na przykład:
Il guerriero reggeva tra le braccia il corpo esanime di una giovane donna
coperto da un drappo nero…
(Valerio Massimo Manfredi „Lo scudo di Talos”)
Era come se quel museo privato, superando i confini attuali, tracciasse una nuova
mappa dei luoghi.
(Franco Scaglia „Il custode dell’acqua”)
Wpływ na wybór rodzajnika przydawki mogą mieć inne czynniki, a ewentualna korelacja
ze zjawiskami występującymi w języku polskim stanowi osobne zagadnienie, które nie jest
przedmiotem niniejszej pracy.
Po opuszczeniu wyżej wymienionych przypadków118 do analizy pozostało 1012
wystąpień rzeczowników. Proporcje rzeczowników z poszczególnych list pozostały
zbliżone do pierwotnie założonych: 345 rzeczowników ożywionych, 342 rzeczowniki
konkretne oraz 325 rzeczowników abstrakcyjnych. Również proporcja rodzajników
określonych i nieokreślonych nie odbiega od danych dla całego korpusu. 80% użyć
rodzajnika analizowanych w próbce to użycia rodzajnika określonego.
118

Za około połowę wykluczeń odpowiadają przydawki, za resztę pozostałe kryteria.
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6.4.2 Anotacja materiału
Każdą parę fragmentów tekstu anotowano pod kątem różnych cech, które
charakteryzowały użycie rodzajnika lub potencjalnie mogły być skorelowane z wyborem
jednego z analizowanych środków w języku polskim. Część kryteriów była czysto
formalna:
- język źródłowy – włoski albo polski;
- autor tekstu źródłowego;
- rodzajnik – rodzajnik towarzyszący rzeczownikowi włoskiemu: określony lub
nieokreślony;
- liczba – liczba włoskiego rzeczownika: pojedyncza lub mnoga.
Część kryteriów była bezpośrednio związana z analizowanymi mechanizmami:
- pozycja – pozycja zajmowana przez frazę nominalną w zdaniu polskim, pod
uwagę brane były trzy pozycje: początkowa (nie uwzględniając spójników
w zdaniach podrzędnie złożonych), środkowa i końcowa (por. str. 86 niniejszej
pracy);
- aspekt – aspekt polskiego czasownika anotowany tylko dla fraz pełniących
funkcję dopełnienia bliższego;
- środki leksykalne – środki leksykalne odpowiadające rodzajnikowi użyte
w języku polskim.
Pozostałe kryteria zostały wybrane jako potencjalnie skorelowane z częstszym
występowaniem opisywanych mechanizmów:
- funkcja frazy nominalnej w zdaniu polskim – anotacja była prowadzona zgodnie
z tradycyjną składnią, wyróżniano: podmiot, dopełnienie bliższe, dopełnienie
dalsze, okolicznik miejsca, pozostałe okoliczniki oraz orzecznik;
- wybór określony/nieokreślony – informacja o tym, czy w zdaniu włoskim
pojawiła się co najmniej jedna określona oraz jedna nieokreślona fraza
nominalna; ze względu na zdecydowaną przewagę występowania rodzajników
określonych nie zawsze miało to miejsce;
- nawracanie tematu119 – informacja o tym, czy referent analizowanego
rzeczownika był wspominany jeszcze co najmniej raz w danym akapicie
w tekście włoskim;
119

Kryteria zastosowane w niniejszej pracy powstały w oparciu o miarę topic persistence wprowadzoną
przez Givóna. Na język polski pojęcie to bywa tłumaczone jako uporczywość nawrotów tematycznych
(Tomlin et al. 2001: 90).
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- zmiana pozycji – informacja o tym, czy fraza nominalna zawierająca
analizowany rzeczownik oraz jej polski ekwiwalent znajdowały się na różnych
pozycjach w zdaniu włoskim i polskim;
- rodzaj zdania w języku polskim – wyodrębniono cztery możliwości upraszczając
liczbę konfiguracji występujących w tekstach: zdanie pojedyncze, zdanie
współrzędne, zdanie nadrzędne (gdy zdanie nie było podrzędne względem
żadnego zdania i miało co najmniej jedno zdanie podrzędne, ewentualne zdania
współrzędne pomijano), zdanie podrzędne (gdy zdanie było podrzędne
względem zdania nadrzędnego, zdania współrzędne pomijano);
- kategoria rzeczownika – informacja o tym, na której liście znajdował się
rzeczownik włoski (z pojedynczymi poprawkami w bardzo oczywistych
przypadkach, np. gdy rzeczownik cavallo odnosił się do figury szachowej,
a capo do wodza).
W szczególności z pozycją NP w zdaniu polskim wydają się związane: funkcja frazy
nominalnej (ze względu na nienacechowany szyk SVO), wybór określony/nieokreślony
(gdy nie ma takiego wyboru, trudniej powiązać pozycję NP w zdaniu polskim
z (nie)określonością włoskiej NP), nawracanie tematu (ze względu na dystrybucję
informacji znane-nowe) i zmiana pozycji (ze względu na przyczyny takiej zmiany – być
może jest ona motywowana zmianą struktury informacyjnej zdania). Anotowane cechy
dotyczyły zarówno zdań włoskich jak i polskich, a czasem również zmian, które zaszły
podczas tłumaczenia.
Podczas anotacji pozycji w zdaniu brano pod uwagę pozycję całej frazy, nawet jeśli
były one bardzo rozbudowane. W poniższym fragmencie oznaczono końcową pozycję
frazy nominalnej.
Mock aveva riconosciuto la voce deformata dal telefono di uno dei suoi
informatori.
Mock rozpoznał teraz zniekształcony przez telefon głos jednego ze swoich
informatorów.
(Marek Krajewski „Koniec świata w Breslau”)
W przypadku gdy dana fraza znajdowała się w szeregu równorzędnych fraz, brana była
pod uwagę pozycja całego szeregu, jak w przykładzie poniżej (również pozycja końcowa):
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E poi, la mamma aveva una guardarobiera, una cameriera personale e una
ragazza che le curava le mani, il viso, l’acconciatura.
No, a poza tym mama miała garderobianą, pokojówkę i dziewczynę, która
zajmowała się jej włosami, paznokciami i cerą.
(Eustachy Rylski „Stankiewicz”)
Jeśli polski ekwiwalent okazywał się przydawką, to anotowano funkcję składniową,
pozycję itd. całej frazy, jak w przykładzie poniżej:
Nel lato riflettente vide passare il proprio occhio destro (...)
Zobaczyła w nim odbicie swego prawego oka (...)
(Paolo Giordano „La solitudine dei numeri primi”)
W przypadku zdań o niejasnej strukturze, np. gdy fraza przyimkowa mogła być zarówno
przydawką jak i okolicznikiem, stosowano kryterium ciągłości frazy. Na przykład
w przypadku:
Ale jednego dnia przyszła kobieta z Siemianowic i powiedziała: Wirus prosił, żeby
to wam oddać.
(Hanna Krall „Dowody na istnienie”)
człon z Siemianowic potraktowano jako przydawkę, a nie okolicznik, zatem pozycję całej
frazy kobieta z Siemianowic zaanotowano jako końcową.
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Część III
Rodzajnik w języku włoskim a odpowiadające mu środki w języku
polskim
Mimo że język polski nie ma osobnego wykładnika dla kategorii (nie)określoności,
nie oznacza to, że nie może on wyrazić tej kategorii. W literaturze można spotkać różne
hipotezy dotyczące środków dostępnych w językach bez rodzajnika (w tym także w języku
polskim), które mogą posłużyć do wyrażenia (nie)określoności. Celem niniejszej rozprawy
jest zbadanie, w jaki sposób oraz w jakim stopniu środki dostępne w języku polskim
współgrają z użyciem rodzajnika w języku włoskim. Należy przy tym pamiętać, że samo
użycie rodzajnika nie jest identyczne we wszystkich językach, w których on występuje,
a ponadto rodzajnik włoski może pełnić dodatkowe funkcje oprócz sygnalizowania
(nie)określoności. Nie jest wykluczone zatem, że w języku polskim będą mu odpowiadać
różne środki językowe. W centrum zainteresowania niniejszej pracy znajdują się nie tyle
same sposoby wyrażania (nie)określoności w języku polskim, ale raczej znalezienie
zależności między nimi a użyciem rodzajnika w języku włoskim.
Hipotezy opisane poniżej oryginalnie zostały przedstawione na przykładzie różnych
par języków, z których jeden posiadał rodzajnik, a drugi nie. Jednak wszystkie z nich
z powodzeniem można odnieść również do pary językowej włoski-polski. W związku
z tym podane poniżej przykłady zostały zaadaptowane tak, aby dotyczyły języków
będących przedmiotem niniejszej analizy.
Środki przedstawione w dalszej części rozdziału nie wyczerpują repertuaru
wskazywanych w literaturze odpowiedników, jakie rodzajnik może mieć w języku
polskim. Pominięto akcent zdaniowy oraz intonację, ponieważ nie są dostępne w tekście
pisanym.

Nie

uwzględniono

również

specyficznego

użycia

przypadków,

które

w niektórych kontekstach może różnicować określone i nieokreślone frazy nominalne120,
na przykład:
Dammi il pane – Daj mi chleb (biernik odpowiada określonej NP)
Dammi del pane – Daj mi chleba (dopełniacz sygnalizuje nieokreśloną NP)
(Wierzbicka 1996: 123) Takie użycie przypadków do wyrażenia (nie)określoności ma
dosyć ograniczony zasięg ze względu na to, że zdaje się odpowiadać włoskiemu
rodzajnikowi cząstkowemu – dotyczy zatem tylko NP z rzeczownikiem niepoliczalnym lub
120

Por. również (Sadziński 1981: 91, Kwapisz-Osadnik 2012: 40).
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w liczbie mnogiej i tylko w niektórych kontekstach. W analizowanej próbce rodzajnik
cząstkowy wystąpił zaledwie 4 razy i ani razu nie odpowiadało mu takie użycie
przypadków.
W języku polskim przy odróżnianiu określonych i nieokreślonych NP dużą rolę
odgrywa również szeroko pojęty kontekst. Jak pisze Świątkowska (1990: 133):
„Określoność jest w języku polskim kategorią sytuacyjną, stąd też, niezależnie od istnienia
dla niej idealnego wzorca w postaci teorii deskrypcji, nie może być ona traktowana
w języku polskim jako własność dająca się opisać jedynie środkami, którymi dysponują
systemy formalne. Nie jesteśmy w stanie podać algorytmu tworzenia deskrypcji w języku
polskim, choć potrafimy wskazać deskrypcję w zdaniu. Na przeszkodzie staje tu bowiem
ingerująca w określoność okazjonalność, powodująca zmianę kategorii semantycznej lub
odniesienia wyrażenia w zależności od kontekstu lub konsytuacji”.121 Takie przypadki,
w których (nie)określoność NP można odczytać wyłącznie z kontekstu, również nie będą
przedmiotem analizy, ze względu na brak formalnego wykładnika.

121

Por. również (Topolińska 1976: 58-61, Sawicka 1984: 56).
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7. Rodzajnik w języku włoskim a szyk w języku polskim
7.1 Rodzajnik a szyk w dotychczasowych pracach
Jednym z najczęściej wymienianych środków, które w języku polskim oraz w innych
językach bezrodzajnikowych mogą odpowiadać rodzajnikowi, jest szyk wyrazów
w zdaniu. W wielu publikacjach można spotkać stwierdzenia takie jak: „In languages
without articles – and so is the majority of the Slavic linguistic world – basic markers
of definiteness is the linearization of the text” (Topolińska 2009: 184) lub „Per quanto la
categoria della determinazione possa essere considerata universale, non tutte le lingue
usano l’articolo per esprimerla; ad esempio, finnico, russo e ceco ne sono privi; in queste
lingue, l’informazione relativa ai caratteri di notorietà e determinatezza dei nominali,
espressa normalmente dall’articolo, viene trasmessa con altri mezzi, tipicamente mediante
l’ordine dei costituenti nella frase” (Marotta 1994: 87)122. Szyk wskazywany jest jako
możliwy odpowiednik rodzajnika nie tylko w językach słowiańskich, ale również w innych
językach nieposiadających morfologicznych wykładników kategorii (nie)określoności
(np. w języku fińskim).
Zależność tę dla pary językowej polski-angielski opisał Aleksander Szwedek123,
który wskazywał na szyk wyrazów w języku polskim jako na jeden z możliwych
ekwiwalentów rodzajnika (angielskiego) (Szwedek 2010: 48). Przy czym należy pamiętać,
że w jego ujęciu główną funkcją rodzajnika jest wprowadzanie nowych referentów do
dyskursu (rodzajnik nieokreślony) albo sygnalizacja koreferencji z już wprowadzonymi
referentami (rodzajnik określony)124. W związku z tym zajmuje się on tylko takimi właśnie
użyciami rodzajnika, wykluczając między innymi użycia generyczne, jako związane
również z innymi aspektami języka, czy użycia idiomatyczne (na przykład w utartych
zwrotach) (Szwedek 2010: 28-29). Sam zresztą, pisząc o roli szyku w języku polskim, woli
używać terminu koreferencja niż określoność, co jednak w jego opinii wciąż pozwala na
utrzymanie powiązania funkcji szyku w języku polskim z użyciem rodzajnikiem w języku
angielskim ze względu na prymarną funkcję rodzajnika125 (Szwedek 2010: 45).
122

Por. również (Krámský 1972: 190-191, Turkowska 1980: 44, Lindvall 1998: 80, Włodarczyk 1998: 54,
Chesterman 2005:146-147, Sadziński 1981: 91-92).

123

Szwedek rozwijał tę koncepcję na przestrzeni lat, por. (1974a), (1974b), (1994). Podstawą niniejszego
rozdziału jest wersja przedstawiona w (Szwedek 2010).

124

Jest to pogląd odpowiadający koncepcji rodzajnika opartej na opozycji znane/nowe. Por. str. 16-17
niniejszej pracy.

125

Por. również Gebert (1996: 23), która utrzymuje, że chociaż funkcje rodzajnika i szyku nie są tożsame, to
są powiązane i często prowadzą do zbieżności zjawisk.
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W opinii Szwedka (2010: 54-55) szyk w języku polskim nie jest swobodny, ale służy
do zakomunikowania podziału na informację nową i znaną126, co przekłada się na
koreferencję frazy nominalnej (informacja znana) lub jej brak (informacja nowa). Frazy
nominalne o niekoreferencyjnym znaczeniu pojawiają się na ostatniej pozycji w zdaniu
przy założeniu neutralnego akcentu zdaniowego127. Koreferencyjne NP pojawiają się na
pierwszej pozycji w zdaniu przy tych samych założeniach. Przy czym szczególne
okoliczności, takie jak na przykład akcent zdaniowy padający na dane słowo lub
leksykalny wykładnik koreferencyjności mogą sprawić, że pozycja w zdaniu nie będzie
miała znaczenia dla koreferencyjnego lub niekoreferencyjnego odczytania NP. Można to
zilustrować w następujący sposób128:
Do sklepu weszła kobieta. Kobieta kupiła książkę.
Powyższe dwa zdania tworzą krótki poprawny tekst. Obydwa odnoszą się do tej samej
kobiety. Można je przetłumaczyć na włoski jak poniżej.
Una donna è entrata nel negozio. La donna ha comprato un libro.

126

Zagadnienie istoty informacji niesionych przez układ linearny wypowiedzenia jest tematem bogatej
literatury, która nie będzie tu przytaczana. Warto natomiast wspomnieć, że według niektórych autorów szyk
w języku polskim odzwierciedla raczej podział na temat (topic) czyli to, o czym się mówi i remat (comment)
czyli to, co się mówi o temacie (Daneš 1974: 25). To, czy taki podział jest tożsamy z podziałem na
informację znaną i nową, zależy w dużej mierze od definicji informacji nowej. Jeśli przyjmiemy, że
informacja nowa zawsze musi wprowadzać nowego referenta do tekstu i nie może być wyrażona za pomocą
określonej NP, to nie można mówić o tożsamości tych dwóch podziałów. Jeśli natomiast informacja nowa
dotyczy szeroko pojętych nowych okoliczności (które mogą wprowadzać nowego referenta, ale mogą być
również wyrażone za pomocą określonej NP), obydwa podziały wydają się zbieżne. Szober (1971:32),
z którym polemizuje Szwedek, podawał przykłady wysuwania „szczegółu nowego” na koniec zdania,
w których NP niosące informację nową były budowane wokół nazw własnych czyli NP określonych.
127

W niniejszej pracy zakłada się, że wszystkie analizowane zdania będą miały neutralny akcent zdaniowy,
ponieważ język pisany nie ma regularnych środków wyrażania szczególnego akcentu zdaniowego (czasem
emfaza jest wyrażana pogrubieniem, kapitalikami lub rozstrzeleniem tekstu, ale w analizowanych
przykładach nie zauważono zastosowania takich środków). Szwedek (2010: 73-74) zakłada, że neutralny
akcent zdaniowy w języku polskim jest powiązany z wyróżnieniem informacji nowej i pada na ostatni
element zdania. Jeśli na ostatniej pozycji w zdaniu znajduje się NP o koreferencyjnej interpretacji, pada na
wcześniejszy element, np. czasownik. Zatem NP na końcowej pozycji nie zawsze musi być interpretowana
jako niekoreferencyjna. Nie będzie miała takiej interpretacji, jeśli nie pada na nią neutralny akcent zdaniowy.
Natomiast koreferencyjna NP znajdująca się na końcu zdania może znaleźć się pod akcentem
kontrastywnym, ponieważ umieszczenie akcentu na elemencie zdania niosącym informację znaną jest
interpretowane właśnie jako kontrastywny akcent zdaniowy (emfaza). Może on padać na dowolny element
zdania i nie ma wpływu na referencyjność NP (Szwedek 2010: 76-77). Wydaje się jednak, że w sytuacji,
w której wszystkie NP w zdaniu można interpretować jako koreferencyjne, decyzja, czy uznać akcent
zdaniowy za neutralny i przesunąć go na czasownik, czy też uznać, że któraś z NP wymaga akcentu
kontrastywnego zależy od kontekstu i bywa arbitralna w odniesieniu do tekstów pisanych. W przykładzie
Widziałem na ulicy mężczyznę i kobietę. Mężczyzna bił kobietę. Szwedek (2010:72) przyjął, że akcent
zdaniowy pada na czasownik bić poprzedzający NP o koreferencyjnej interpretacji i pozostaje neutralny, zaś
w przykładzie W pokoju siedziała dziewczyna i chłopiec. Dziewczyna zażyła środek nasenny. Zasnął
chłopiec. (Szwedek 2010: 49) pozostaje on na końcu zdania nadając koreferencyjnej NP chłopiec
kontrastywne odczytanie i stając się akcentem kontrastywnym.
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Przykłady polskie za Szwedkiem (2010: 50), tłumaczenie na włoski własne.
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W pierwszym zdaniu kobieta zostaje wprowadzona do tekstu za pomocą rodzajnika
nieokreślonego. W drugim zdaniu rodzajnik określony sygnalizuje, że wciąż chodzi o tę
samą kobietę. Ten sam efekt jest osiągnięty w języku polskim za pomocy szyku. Dla
porównania poniższe zdania nie tworzą spójnego tekstu, każde z nich odnosi się do innej
kobiety.
Do sklepu weszła kobieta. Książkę kupiła kobieta.
Można je przetłumaczyć na włoski w następujący sposób:
Una donna è entrata nel negozio. Una donna ha comprato il libro.
Użycie rodzajnika nieokreślonego w drugim zdaniu sugeruje, że jest to inna kobieta niż ta
występująca w pierwszym zdaniu. Jednak po zmianie pierwszego zdania tego krótkiego
tekstu, znów staje się on spójny i sensowny.
Na ladzie leżała książka. Książkę kupiła kobieta.
Można go przetłumaczyć na włoski jako:
Sul bancone c’era un libro. Il libro, l’ha comprato una donna.
W tym wypadku tekst opowiada o książce, nie o kobiecie, która w drugim zdaniu pojawia
się po raz pierwszy, zatem zarówno umieszczenie jej na ostatniej pozycji w polskim
zdaniu, jak i użycie rodzajnika nieokreślonego w języku włoskim są umotywowane.
Należy zwrócić uwagę na to, że gdy w języku polskim zmienia się szyk wyrazów (Książkę
kupiła kobieta vs. Kobieta kupiła książkę), w języku włoskim zmienia się zarówno szyk
wyrazów, jak i rodzajnik. Możliwa jest również wersja bez zmiany szyku: Una donna ha
comprato il libro, ale wtedy tekst byłby mniej spójny ze względu na układ informacji
znane-nowe. W języku polskim szyk odgrywa rolę zarówno w rozczłonkowaniu zdania na
informację znaną i nową, jak i w koreferencyjnej interpretacji NP. Tymczasem zdaje się,
że język włoski używa różnych środków do tych różnych celów: szyku do sygnalizowania
struktury informacyjnej znane-nowe oraz rodzajnika do sygnalizowania koreferencyjności
(czy też raczej określoności)129. Oba zjawiska są ze sobą powiązane, ale jak zauważył
Renzi (1991: 367) nie jest to jednoznaczna zależność: „C’è certamente un rapporto di
compatibilità tra sintagma determinato e tema, sintagma indeterminato e rema. Ma questo
rapporto non è semplice”.
129

Por. „Dunque, l’uso dell’articolo dipende dal fatto se il referente (...) è noto o no all’interlocutore. L’uso
dell’ordine «inverso» delle parole dipende da una presupposizione più complessa: se il referente sia o no in
stato di notorietà al momento in cui avviene il messaggio” (Renzi 1976: 9).
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Ostatnia pozycja w zdaniu jest interpretowana jako niekoreferencyjna również
w przypadku NP będącej okolicznikiem miejsca (Szwedek 2010: 53). Na przykład zdania:
Patrzyłem z okna na ulicę. Na ulicy zobaczyłem kobietę.
są interpretowane jako spójny tekst, w którym oba z nich odnoszą się do tej samej ulicy.
Por. włoskie tłumaczenie:
Guardavo dalla finestra su una strada. Sulla strada ho visto una donna.
Natomiast zdania:
Patrzyłem z okna na ulicę. Kobietę zobaczyłem na ulicy.
nie tworzą spójnego tekstu, a każde ze nich odnosi się do innej ulicy.
W ujęciu Szwedka nie ulega wątpliwości, że ostatnią pozycję w zdaniu zajmują
niekoreferencyjne NP, a NP występujące na pierwszej pozycji otrzymują koreferencyjną
interpretację. Sytuacja NP pojawiających się w środku zdania (czyli na żadnej
z powyższych pozycji) nie jest już tak jasno określona. W samej pracy można znaleźć
sprzeczne stwierdzenia. W rozdziale trzecim możemy przeczytać (Szwedek 2010:57):
„In the middle of the sentence the noun may have a coreferential (...) or noncoreferential
(...) interpretation depending on whether it is used in the opening or in the sequence
sentence”. Zatem pozycja środkowa miałaby charakter pośredni, a koreferencyjna
interpretacja NP zależałaby od wcześniejszego kontekstu. Jednak na stronie 119, przy
omawianiu innego zagadnienia, Szwedek pisze: „This could mean that, normally, only one
noun is expected to be new or, in other words, that all nouns preceding the last one are
interpreted as given unless they are additionally marked otherwise”. Co z kolei
wskazywałoby, że w neutralnych warunkach każda pozycja w zdaniu oprócz ostatniej
oznacza koreferencyjną interpretację NP. W niniejszej pracy pierwsze ujęcie hipotezy
szyku, w którym znaczącymi pozycjami w zdaniu polskim są tylko pierwsza i ostatnia,
będzie nazywane wąskim ujęciem hipotezy szyku lub wąską hipotezą szyku. Natomiast
drugie ujęcie, w którym opozycja rysuje się zgodnie z podziałem końcowa – niekońcowa
pozycja w zdaniu, będzie nazywane szerokim ujęciem hipotezy szyku lub szeroką hipotezą
szyku.
Warto nadmienić, że chociaż w obydwu ujęciach ostatnia pozycja w zdaniu polskim
jest zarezerwowana dla informacji nowej i powoduje niekoreferencyjne odczytanie NP, to
w samych przykładach podanych przez Szwedka można znaleźć pewne odstępstwa od tej
reguły. Na stronach 52-53 analizuje on następujące sekwencje zdań:
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Widziałem w oknie kobietę. Po chwili kobieta wyszła z domu.
Ho visto una donna alla finestra. Dopo un po’ la donna è uscita dalla casa.
oraz
Widziałem w oknie kobietę. Po chwili z domu wyszła kobieta.
Ho visto una donna nella finestra. Dopo un po’ una donna è uscita dalla casa.
wskazując, że druga sekwencja nie stanowi spójnego tekstu, ponieważ drugie zdanie nie
odnosi się do tej samej kobiety, co pierwsze. Pomija on jednak fakt, że w pierwszej
sekwencji, która stanowi prosty spójny tekst na ostatniej pozycji w zdaniu znajduje się NP,
która nie wprowadza nowego referenta do tekstu, ale odnosi się do obiektu skojarzeniowo
wprowadzonego w poprzednim zdaniu. Nie ma ona zatem niekoreferencyjnej interpretacji,
a wręcz przeciwnie kobieta (ta sama, która została wspomniana w pierwszym zdaniu)
wychodzi z domu, w którego oknie pojawia się w zdaniu wprowadzającym. Trudno o inną
interpretację. Jest to więc przykład zdania, w którym obie NP mają koreferencyjną
interpretację, a nowa informacja jest związana z czasownikiem (na który w takiej sytuacji
według Szwedka pada normalny akcent zdaniowy). Co ciekawe, zmiana szyku powoduje,
że takie odczytanie przestaje być możliwe. Zatem w niektórych przypadkach umieszczenie
NP na ostatniej pozycji w zdaniu automatycznie powoduje jej niekoreferencyjne
odczytanie, a w innych zaś nie130.
Zdania przeczące nie są w stanie wprowadzić do tekstu nowego referenta, do którego
mogłyby się odnosić kolejne zdania w tekście. Na przykład sekwencja:
Jan nie ma samochodu. Samochód jest czerwony.
Giovanni non ha una macchina. La macchina è rossa.
nie tworzy spójnego tekstu. Nieokreślona NP (we włoskim oznaczona rodzajnikiem
nieokreślonym) występująca w pierwszym zdaniu nie powoduje, że w drugim zdaniu
można się do niej odnieść (Szwedek 2010: 93). W związku z tym NP w zdaniach
przeczących mogą mieć interpretację koreferencyjną lub ogólną w przypadku braku
koreferencji. W języku polskim zależy ona od kontekstu.
130

Można próbować wyjaśnić to zjawisko za pomocą akcentu zdaniowego, ale popada się wtedy w pewną
cyrkularność definicji, jeśli chodzi o język pisany. W ujęciu Szwedka neutralny akcent zdaniowy pada na
ostatnią pozycję w zdaniu, chyba że znajdująca się tam NP ma koreferencyjną interpretację – wtedy akcent
przesuwa się na element ją poprzedzający (Szwedek 2010: 73-74). Zatem położenie neutralnego akcentu
zdaniowego jest motywowane charakterystyką referencyjną NP. Nie można go zatem użyć jako argumentu
wyjaśniającego, dlaczego dana NP zostaje odczytana jako koreferencyjna bądź nie, ponieważ oznaczałoby to,
że to charakterystyka referencyjna NP jest motywowana położeniem neutralnego akcentu zdaniowego.
Można spróbować umieścić obydwa twierdzenia w szerszym schemacie komunikacyjnym: referencyjność
NP motywuje umieszczenie neutralnego akcentu zdaniowego przez nadawcę, z kolei odbiorca traktuje jego
położenie jako wskazówkę dotyczącą odczytania charakterystyki referencyjnej NP, ale Szwedek nie
uwzględnia tych dwóch ról w swoich rozważaniach.
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Na przykład w sekwencji:
Kupiłeś tę książkę?
Nie kupiłem książki. (ale byłem w kinie)
Hai comprato quel libro?
Non ho comprato il libro. (ma sono andato al cinema)
NP jest określona i koreferencyjna z NP występującą w zdaniu poprzedzającym, natomiast
w poniższym przykładzie:
Kupiłeś jakąś książkę?
Nie kupiłem książki. (ale byłem w kinie)
Hai comprato un libro?
Non ho comprato un libro. (ma sono andato al cinema)
NP nie odnosi się do tego samego referenta co NP występującą w poprzednim zdaniu
i właściwie nie odnosi się do żadnego konkretnego referenta (Szwedek 2010: 100-101).
Pytania, podobnie jak zdania przeczące, nie są w stanie wprowadzić do tekstu
nowego referenta, do którego można się potem odnieść. Na przykład poniższa sekwencja
nie tworzy spójnego tekstu:
Jakiego koloru jest jakiś samochód?
Samochód jest czerwony.
Qual è il colore di una macchina?
La macchina è rossa.
W przypadku pytań tak/nie referent jest wprowadzany nie przez samo pytanie, ale przez
odpowiedź twierdzącą, jak na przykładzie poniżej131:
Czy masz samochód?
Tak (mam samochód). Samochód jest czerwony.
Hai una macchina?
Sì (ho una macchina). La macchina è rossa.
Podobnie jak w przypadku negacji frazy nominalne w pytaniach mogą mieć interpretację
koreferencyjną lub ogólną (Szwedek 2010: 109).

7.2 Analiza materiału
Według opisanej powyżej hipotezy należy się spodziewać, że ekwiwalenty włoskich
fraz nieokreślonych będą zajmowały ostatnią pozycję w polskim zdaniu, a ekwiwalenty
131

Przykład za (Szwedek 2010: 94).
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włoskich fraz określonych tej pozycji nie będą zajmowały (w wąskiej wersji hipotezy będą
zajmowały pierwszą pozycję w zdaniu). Trzeba mieć jednak na uwadze, że Szwedek pisze
o koreferencji, zatem dla fraz, w których użyto rodzajnika w funkcjach 5 i 6 opisanych na
stronie 35, nie należałoby się spodziewać takiej zależności. Inna sprawa, że funkcja
sygnalizowania koreferencji jest traktowana przez niego jako jedna z głównych funkcji
rodzajnika (Szwedek 2010: 11, 29), zatem powinna często występować w tekstach.
Hipoteza szyku w ujęciu Szwedka jest sformułowana w dosyć ogólny sposób i mówi
o zależnościach między dwoma językami, jednak już na wstępie niektóre przypadki użycia
rodzajnika zostają wykluczone z jej zakresu. Mianowicie są to:
- idiomatyczne użycie rodzajnika w utartych zwrotach;
- użycie rodzajnika przy stopniu najwyższym przymiotnika;
- użycie rodzajnika z liczebnikami porządkowymi;
- użycie rodzajnika w zdaniach pytających i w przypadku negacji;
- generyczne użycie rodzajnika.
(Szwedek 2010: 28-29)
Zgodnie z tym z analizowanego pod kątem omawianej hipotezy materiału wyłączono
powyższe przypadki użycia rodzajnika z wyjątkiem użycia generycznego. Przede
wszystkim zgodnie z twierdzeniami Szwedka to sygnalizacja koreferencji powinna
stanowić najważniejszą funkcję rodzajnika, zatem obecność kilku przypadków
generycznych NP nie powinno zaważyć na wynikach ilościowych. Ponadto są to
znaczenia, które nie mają jednoznacznych wykładników formalnych132, co sprawia, że
ewentualna anotacja danych pod tym względem opierałaby się na interpretacji zdań, która
w przypadku wielu rzeczowników mogłaby być dyskusyjna. Nie jest bowiem do końca
jasne, jak miałaby wyglądać referencja takich rzeczowników jak na przykład cisza czy
miłość, mimo że Szwedek (2010: 26-27) postulował rozumienie referencji nie jako
odniesienia do obiektów świata fizycznego, ale do obiektów mentalnych, zatem
rzeczowniki odnoszące się do obiektów niematerialnych nie są wykluczone z zakresu tej
hipotezy. Po tych wszystkich wyłączeniach do analizy pozostało 846 wystąpień rodzajnika
(usunięto 16% wyłonionej próbki).

132

Sam Szwedek pisze, że generyczna interpretacja frazy nominalnej nie zależy od użytego rodzajnika
(Szwedek 2010: 29). Znajduje to potwierdzenie w języku włoskim, w którym możemy w tej funkcji znaleźć
zarówno rodzajniki określone jak i nieokreślone. Pozostaje pytanie, co decyduje o tym, który rodzajnik został
użyty w znaczeniu generycznym.
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7.2.1 Przypadki prototypowe
Przykłady ilustrujące hipotezę szyku w pracach Szwedka to w ogromnej większości
niewielkie fragmenty składające się z dwóch zdań pojedynczych. Rzeczowniki, których
pozycja w zdaniu jest badana, występują w nich w funkcji podmiotu, dopełnienia lub
okolicznika miejsca i denotują fizyczne obiekty, które mogą istnieć w świecie
rzeczywistym (ożywione tak jak np. chłopiec bądź nieożywione jak np. książka). Takie
właśnie przypadki wydają się najbardziej prototypowe dla rozważań o referencyjności
i rodzajniku.
Zatem na początek sprawdzono, czy dla prototypowych przypadków133 występuje
spodziewana korelacja między włoskim rodzajnikiem a pozycją NP w polskim zdaniu.
Takich przypadków w badanej próbce było 98, co samo w sobie już wskazuje, że użycie
rodzajnika w tekstach obejmuje znacznie więcej możliwości i że „prototypowe” użycie
rodzajnika nie jest najczęstsze. Zarówno w wąskim jak i w szerokim rozumieniu hipotezy
szyku testy χ2 wykazały istotność statystyczną dla korelacji z wartością p (p-value)
mniejszą niż 0,05. Dane są przedstawione na wykresach 3 i 4.
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Wykres 3. Pozycja NP w zdaniu polskim a rodzajnik – wąska wersja hipotezy szyku,
przypadki prototypowe
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Uwzględniono wyłącznie NP występujące w zdaniach pojedynczych w funkcji podmiotu, dopełnienia lub
okolicznika miejsca i zaklasyfikowane do listy rzeczowników ożywionych lub konkretnych.
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Wykres 4. Pozycja NP w zdaniu polskim a rodzajnik – szeroka wersja hipotezy szyku,
przypadki prototypowe

Jak widać, korelacja jest silniejsza dla rodzajnika nieokreślonego, szczególnie
w wąskiej wersji hipotezy. W węższej wersji hipotezy ekwiwalenty fraz nominalnych
z rodzajnikiem nieokreślonym znajdują się na końcowej pozycji w zdaniu polskim w 86%
przypadków, a w szerszej wersji hipotezy tylko w 67% przypadków. Za ten spadek
odpowiedzialne są frazy nominalne z rodzajnikiem nieokreślonym, których polski
ekwiwalent znajduje się na środkowej pozycji w zdaniu, ponieważ właśnie frazy w pozycji
środkowej zostają włączone do analizy w szerszej wersji hipotezy. Jednocześnie mimo
niewielkiej próbki wyłączającej wiele przypadków użycia rodzajnika zdarzyły się takie
przypadki, w których spodziewana zależność nie miała miejsca. Dla rodzajnika
nieokreślonego i szerszej wersji hipotezy jest to zaledwie pięć przypadków. Ponieważ jest
to wyjątkowo niewiele, warto im się bliżej przyjrzeć. Z tych pięciu przypadków jeden
stanowi użycie generyczne, zatem wychodzące poza zakres hipotezy. W trzech
przypadkach rzeczowniki zostały zaklasyfikowane jako konkretne, ale nie oznaczają one
przedmiotów fizycznych, a zjawiska postrzegane zmysłami takie jak cisza czy głos. Jednak
w poniższym przypadku nieokreślona NP nie ma generycznej interpretacji i wprowadza
nową osobę do tekstu, a mimo to nie znajduje się na końcowej pozycji w zdaniu.
„Giusto. Sappiamo chi è la vittima?”
„Sì, un certo Marian Staszczyk, uno del quartiere. Un cliente fisso, da quanto ne
so". Nowak gli rivolse uno sguardo interrogativo. „Sai, continue sbronze,
disturbo della quiete pubblica, liti domestiche, lancio di spazzatura dalla finestra.
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Ho già mandato un uomo dalla famiglia. Be', chiamiamola famiglia, viveva con
la compagna in un palazzo di via Dorycka. Disoccupato".
– Racja. Wiemy, kim jest zamordowany?
– Tak, niejaki Marian Staszczyk, z tego osiedla. Stały klient, z tego, co wiem. –
Nowak spojrzał pytająco. – No, wiesz, ciągle libacje, zakłócenia porządku, kłótnie
domowe, wyrzucanie śmieci przez okno. Już wysłałem człowieka do rodziny.
Rodziny jak rodziny, mieszkał z konkubiną w bloku na Doryckiej. Bezrobotny.
(Tomasz Konatkowski „Przystanek śmierć”)
Jest to o tyle ciekawy przypadek, że po nieokreślonej NP umieszczona jest informacja
o rodzinie ofiary, która, mimo że nie pojawia się wcześniej w tekście, skojarzeniowo jest
powiązana z tematem wypowiedzi (co po włosku jest zaznaczone przez rodzajnik
określony – wiadomo przecież do czyjej rodziny wysłano człowieka). Być może na takie
umiejscowienie w zdaniu frazy nominalnej człowiek ma wpływ to, że niesie ona
informację niejako dodatkową, nie rozwijaną dalej, a fraza znajdująca się na końcu zdania
wprowadza nowe zagadnienie, które jest podjęte w następnym zdaniu. A być może
bardziej decydująca była funkcja syntaktyczna obu fraz: dopełnienie stojące bliżej
czasownika oraz okolicznik stojący dalej. Okazuje się zatem, że na miejsce NP w układzie
linearnym zdania w języku polskim może mieć wpływ wiele konkurencyjnych czynników,
a charakterystyka referencyjna NP jest tylko jednym z nich.
Przykładów odstępstw od spodziewanego szyku jest więcej dla rodzajników
określonych (29 dla szerszej wersji hipotezy). Także tutaj przeważnie występują
szczególne okoliczności mogące usprawiedliwić inną od spodziewanej pozycję NP
w zdaniu polskim. Tylko trzy z nich można zaklasyfikować jako użycia generyczne, a pięć
dotyczy obiektów niematerialnych. Co ciekawe, z pozostałych 21 przypadków aż 12 to
przykłady długich NP z kilkoma określnikami, takich jak w poniższym fragmencie:
La voce era seria, gentile, cristallina ma, nonostante il tono amichevole,
conteneva qualcosa di oscuro. Mi voltai con lentezza cercando di immaginare,
prima di vederla, a quale faccia corrispondesse, ma non riuscii a costruirmi
un’idea. L’uomo era alto, energico, asciutto.
Głos był poważny, uprzejmy i czysty, ale pomimo przyjacielskiego tonu kryło się
w nim coś mrocznego. Odwracając się powoli, usiłowałem jednocześnie
wyobrazić sobie twarz, do jakiej głos ten przynależał, ale nie miałem na nią
żadnego pomysłu. Za mną stał wysoki, energiczny i chudy mężczyzna.
(Franco Scaglia „Il custode dell’acqua”)
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W tym przypadku podstawą do użycia rodzajnika określonego jest asocjacyjne połączenie
głosu i mężczyzny. Nie ma wątpliwości, że opisywany wcześniej głos należy do
mężczyzny, zatem mężczyzna jest już w jakiś sposób znany. Również po polsku, mimo
końcowej pozycji NP w zdaniu, nie ma wątpliwości, że głos opisany we fragmencie należy
do wspomnianego później mężczyzny. Być może na końcową pozycję całej frazy wpływa
fakt, że nową informacją jest wygląd mężczyzny wyrażony przymiotnikami określającymi
rzeczownik. Zatem w języku polskim cała fraza nominalna nie jest jednorodna pod
względem niesionej wartości informacyjnej, a obecność elementów niosących informację
nową mogła zaważyć na jej pozycji w zdaniu.
Można również znaleźć przykłady odstępstw, w których frazy nominalne złożone są
tylko i wyłącznie z rzeczownika, jak w przykładzie poniżej:
Malato e privo di forze, il giudice era solito starsene seduto nella sua stanza
vicino alla finestra spalancata. Fuori dalla finestra c’era il giardino, che
profumava per i fiori dei meli e dei peri. Di lì appunto venne a lui la morte. (...)
Entrò nella stanza attraverso la finestra aperta.
Chory i pozbawiony sił, siadywał zwykle w swym pokoiku, przy otwartym oknie.
Za oknem był sad, pachnący kwiatami jabłoni i grusz. Właśnie stamtąd przyszła
na niego śmierć. (...) Wpłynęła przez otwarte okno do pokoju.
(Andrzej Szczypiorski „Początek”)
Jest to jeden z przypadków, w których obie NP należące do zdania są określone i mają
koreferencyjną interpretację, zarówno pokój jak i okno są bezpośrednio wspomniane
w poprzedzających zdaniach. Jednocześnie jednak szyk z czasownikiem na końcu nie
brzmiałby dobrze, zatem siłą rzeczy jedna z fraz nominalnych musiała się znaleźć na
końcu zdania, a naturalny akcent zdaniowy pada na czasownik.

7.2.2 Całość materiału
Jak pokazują powyższe przykłady, istnieją pewne wyjątki, których hipoteza szyku
nie wyjaśnia, nawet w próbce zdań zawierającej prototypowe dla niej przypadki.
A rzeczywistość tekstów obejmuje znacznie więcej różnych sytuacji użycia rodzajnika. Jak
zatem przedstawiają się przewidywania hipotezy szyku w większej liczbie przypadków
obejmujących wszystkie rodzaje zdań, wszystkie rodzaje rzeczowników i wszystkie
funkcje syntaktyczne? Wykresy 5 i 6 przedstawiają dane dla takiej próbki.
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Wykres 5. Pozycja NP w zdaniu polskim a rodzajnik – wąska wersja hipotezy szyku,
całość materiału
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Wykres 6. Pozycja NP w zdaniu polskim a rodzajnik – szeroka wersja hipotezy szyku,
całość materiału

Okazuje się, że w obydwu ujęciach hipotezy szyku końcowa pozycja jest najczęstsza
(lub równie częsta) niezależnie od rodzajnika towarzyszącego włoskiej NP, zatem
spodziewana zależność między włoskim rodzajnikiem a pozycją NP w zdaniu polskim nie
występuje. Oznacza to, że wraz z poszerzeniem materiału przybyło określonych NP na
końcowej pozycji w zdaniu polskim. Widać to szczególnie wyraźnie w wartościach
procentowych dla wąskiej wersji hipotezy, nie biorącej pod uwagę NP na pozycji
środkowej, które dla rodzajnika określonego mogą równoważyć NP pojawiające się na
końcu, zmniejszając ich udział procentowy w analizowanym wycinku materiału.
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Zakres analizowanego materiału został znacznie poszerzony, zatem warto sprawdzić,
czy być może spodziewana korelacja występuje dla jakiejś podgrupy wyłonionej próbki.

7.2.3 Poszczególne podgrupy
Od tej pory, aby zwiększyć czytelność wykresów, przedstawiane będą dane tylko dla
szerokiej wersji hipotezy szyku, jeśli będą one prowadzić do tych samych wniosków, co
analiza danych pod kątem wąskiej wersji tej hipotezy. Tam, gdzie spodziewana zależność
okaże się istotna statystycznie, na wykresie podana będzie również wartość χ2, wartość p
oraz wartość współczynnika ɸ. Jeśli tych wartości będzie brakowało, oznacza to, że testy
nie wykazały istotności statystycznej.
Hipoteza szyku a rodzaj zdania
Poniższy wykres przedstawia rozkład danych dla poszczególnych rodzajów zdania.
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Wykres 7. Pozycja NP w zdaniu polskim a rodzajnik w podziale na rodzaj zdania

Jak wynika z wykresów, w zdaniach współrzędnych i podrzędnych pozycja końcowa jest
preferowana dla wszystkich analizowanych fraz nominalnych. W przypadku zdań
pojedynczych i nadrzędnych dane układają się w spodziewany sposób, ale testy nie
wykazały istotności statystycznej zależności między (nie)określonością włoskiej NP
a pozycją jej polskiego ekwiwalentu. Zatem rodzaj zdania wydaje się nie mieć wpływu na
to, czy dane układają się zgodnie z przewidywaniami hipotezy szyku.
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Hipoteza szyku a funkcja syntaktyczna NP
Być może większą wagę w tym względzie ma funkcja pełniona przez NP w zdaniu.
Wykres 8 przedstawia dane dla podmiotów, orzeczników, dopełnień i okoliczników.
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Wykres 8. Pozycja NP w zdaniu polskim a rodzajnik w podziale na funkcję syntaktyczne

Na wykresie widać, że tylko dla podmiotów zachodzi spodziewany związek i jest on
istotny statystycznie. Zatem mimo kanonicznego szyku SVO w języku polskim podmioty
zdają się częściej zmieniać miejsce w zależności od charakterystyki referencyjnej NP.
Natomiast dopełnienia nie zachowują się w ten sam sposób i dla nich zdecydowanie
preferowana jest pozycja końcowa w zdaniu, niezależnie od rodzajnika użytego we
włoskiej frazie nominalnej. Mimo że język polski jest uważany za język o swobodnym
szyku134, to najwyraźniej ta swoboda nie dotyczy w równym stopniu wszystkich
elementów zdania. Ciekawe też jest, że dla okoliczników zdaje się zachodzić zależność
wręcz odwrotna, nieokreślone NP częściej znajdują się na pozycji niekońcowej,
a określone NP na końcowej. Najprawdopodobniej wynika to z wpływu okoliczników
czasu takich jak pewnego dnia, któregoś wieczora itp., które zwykle rozpoczynają zdanie.
Szwedek przewiduje, że w takich przypadkach należy spodziewać się zaimków
wskazujących nieokreśloność (Szwedek 2010: 86-87). Istotnie, w analizowanej próbce
134

Chociaż jak dowodzi Gawełko (2003: 30) właśnie w językach syntetycznych o szyku swobodnym zasada
każąca stawiać informację znaną na pierwszym miejscu musi konkurować z wieloma innymi czynnikami
i często z nimi przegrywa.

96

wszystkim przykładom użycia un giorno i una sera (12 przypadków) po polsku
towarzyszy leksykalny wykładnik nieokreśloności135.
Hipoteza szyku a znaczenie rzeczownika
Kolejnym czynnikiem, który może mieć wpływ na wystąpienie korelacji szyku
w języku polskim z włoskim rodzajnikiem towarzyszącym równoważnej frazie
nominalnej, jest kategoria rzeczownika (ożywiony, konkretny, abstrakcyjny). Dane
z podziałem na te kategorie przedstawione są na wykresie 9.
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Wykres 9. Pozycja NP w zdaniu polskim a rodzajnik w podziale na listę rzeczowników

Okazuje się, że tylko dla rzeczowników ożywionych testy wykazały istotność statystyczną
takiego związku z wartością p mniejszą niż 0,05. W przypadku rzeczowników
abstrakcyjnych, mimo że dane układają się w spodziewany sposób, nie stwierdzono
istotności statystycznej. Natomiast dane dla rzeczowników konkretnych układają się
w inny od przewidzianego sposób ze zdecydowaną preferencją pozycji końcowej dla
każdego

rodzajnika.

Przy

czym

należy

pamiętać,

że

grupa

rzeczowników

zaklasyfikowanych jako konkretne nie jest jednorodna i zawiera zarówno rzeczowniki
denotujące nieożywione przedmioty takie jak książka, części ciała jak np. głowa, ale też
niematerialne zjawiska rejestrowane zmysłami takie jak światło. Być może hipoteza szyku
135

Choć nie ma to już zastosowania do una notte i una volta, które wydają się prezentować w analizowanym
materiale większe zróżnicowanie użycia.
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trafnie opisuje pozycję w zdaniu tylko części rzeczowników zaklasyfikowanych jako
konkretne (np. tylko przedmiotów fizycznych). Z powyższego wynika, że hipoteza szyku
trafnie przewiduje pozycję NP odnoszących się do bytów ożywionych. Istotnie większość
przykładów podawanych przez Szwedka odnosi się do NP o takich właśnie
właściwościach.
Hipoteza szyku a struktura zdania włoskiego
Być może w grę wchodzą jeszcze inne czynniki. W wielu przypadkach dane nie
wykazywały spodziewanego rozkładu w dużej części za sprawą określonych NP, które
w języku polskim znajdowały się na końcu zdania. Nie jest to jednak zaskakujące
w świetle znaczącej przewagi frekwencyjnej rodzajnika określonego. Powyżej przytoczony
był przykład, w którym obie NP występujące w zdaniu były określone, zatem o ile
czasownik nie zajmuje tej pozycji, któraś z nich musiała się znaleźć na pozycji końcowej.
Być może hipoteza szyku trafniej przewiduje pozycję NP w zdaniach, w których jest
wybór między określoną i nieokreśloną NP. Takich zdań w wybranej próbce było 213
czyli 25%.
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Wykres 10. Pozycja NP w zdaniu polskim a rodzajnik – szeroka wersja hipotezy szyku,
zdania z NP o różnej określoności

Rzeczywiście, jak pokazuje wykres 8, w takich przypadkach korelacja jest istotna
statystycznie, mimo małej różnicy proporcji dla rodzajnika nieokreślonego (jest ona
znacznie większa dla wąskiej wersji hipotezy). Tym razem zależność jest silniejsza dla
rodzajnika określonego, co sugerowałoby, że jeśli tylko jest wybór, użytkownicy zdania
polskiego starają się nie umieszczać określonych NP na końcowej pozycji w zdaniu,
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a w przypadku nieokreślonych NP nie ma tak silnej tendencji do nieumieszczania ich na
pozycji sugerującej koreferencję.
Hipoteza szyku a nawracanie tematu
Innym czynnikiem faworyzującym wykorzystanie szyku do sygnalizowania
koreferencji może być bardziej prominentna rola referenta NP w opowiadanej historii. Ma
to miejsce wówczas, gdy autor przynajmniej przez chwilę skupia na nim swoją uwagę. Nie
jest on wtedy tylko elementem tła, jak człowiek z przykładu na stronie 92. Formalnie może
znaleźć to odzwierciedlenie w fakcie, że NP odnoszące się do tego samego referenta
wielokrotnie pojawiają się w tekście. Na potrzeby niniejszej rozprawy wybrano te
przypadki, w których NP odnosząca się do tego samego referenta pojawiła się jeszcze co
najmniej raz w tym samym akapicie w tekście włoskim. Kryteria takiego wyboru zdań
powstały na podstawie miary topic persistence wprowadzonej przez Givóna. W jego ujęciu
badał on z jaką częstotliwością dany element powtarzał się w obrębie 10 zdań po jego
pierwszym wystąpieniu (Tomlin et al. 2001: 90-91). Takich zdań było 257 czyli 30%
wybranej próbki. Dane przedstawia wykres 11.
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Wykres 11. Pozycja NP w zdaniu polskim a rodzajnik – szeroka wersja hipotezy szyku,
zdania z NP pojawiającym się co najmniej dwa razy w akapicie

Także dla tego podzbioru korelacja między szykiem a rodzajnikiem okazała się istotna
statystycznie. Przy czym, jak już się zdarzało, zależność jest lepiej widoczna dla
rodzajnika nieokreślonego. Po raz kolejny również korelacja okazuje się istotna
statystycznie dla takich przypadków użycia rodzajnika, które można scharakteryzować
jako prototypowe: rodzajnik nieokreślony wprowadza nowego referenta (o którym potem
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jeszcze się mówi), a rodzajnik określony odnosi się do już znanego referenta
(wprowadzonego wcześniej, bo pojawia się on w tekście więcej niż raz).
Hipoteza szyku a zmiana pozycji NP w tłumaczeniu
Uważa się, że szyk języka polskiego jest bardziej swobodny niż szyk języka
włoskiego i jest rządzony nieco innymi czynnikami. Należałoby się zatem spodziewać, że
czasami pozycja NP w zdaniu włoskim i polskim będzie się różniła. Ponadto jeśli
w tłumaczeniu z włoskiego na polski będzie ona zmieniona, można przypuszczać, że
przyczyną była konieczność innej organizacji wypowiedzi tak, aby za pomocą szyku
przekazać informacje niesione na przykład przez rodzajnik. Z kolei zmiana pozycji
w tłumaczeniu z polskiego na włoski może świadczyć o tym, że układ linearny zdania
polskiego nie przystawał do kanonicznego w obydwu językach szyku SVO. Jednym
z możliwych powodów takiej sytuacji może być dystrybucja informacji znanej i nowej.
Można zatem sprawdzić, czy dla zdań, w których wystąpiła zmiana pozycji NP podczas
tłumaczenia, korelacja między rodzajnikiem włoskim a pozycją NP w zdaniu polskim nie
okaże się istotna statystycznie. Najpierw jednak trzeba zdefiniować, jaki rodzaj
przesunięcia NP stanowi istotną zmianę pozycji. Można to zrobić w węższy sposób,
w odniesieniu do hipotezy szyku w węższym znaczeniu, i za znaczącą zmianę pozycji
uznać tylko zamianę między początkową i końcową pozycją w zdaniu. W szerszym
rozumieniu hipotezy szyku znaczącą zmianę szyku może stanowić przesunięcie z pozycji
końcowej na niekońcową (czyli środkową lub początkową) lub odwrotnie.
Przede wszystkim zaskakujące jest, że takie zmiany nie występują często. Jest ich
zaledwie 29 w węższym znaczeniu i 78 według szerszej definicji (czyli odpowiednio 3,5%
i 9% próbki)136. Kierunek tłumaczenia nie miał dużego wpływu na zmianę pozycji NP
w zdaniu. W przypadku węższej definicji nieznacznie częściej miało to miejsce w tekstach
tłumaczonych z włoskiego (16 przypadków na 29), w przypadku szerszej definicji fraza
nominalna zmieniała pozycję trochę częściej w tekstach tłumaczonych z polskiego
(42 przypadki na 78). Wykresy 12 i 13 przedstawiają dane dla obydwu grup.

136

Z drugiej jednak strony Bralewski (2012: 564) w konkluzji swoich badań opartych na korpusie
równoległym stwierdził, że „tłumacze, niezależnie od typu tekstu i stosowanych technik przekładowych,
najczęściej pozostają wierni układowi treści w oryginałach, podążając za tokiem myśli autora niemalże
1 : 1”. Zatem być może nie należało się spodziewać znaczących zmian w linearnym układzie treści
w obydwu językach.
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Wykres 12. Pozycja NP w zdaniu polskim a rodzajnik – wąska wersja hipotezy szyku,
zdania ze zmianą pozycji NP
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Wykres 13. Pozycja NP w zdaniu polskim a rodzajnik – szeroka wersja hipotezy szyku,
zdania ze zmianą pozycji NP

Dane pokazują, że zmiana pozycji NP w zdaniu polskim względem zdania włoskiego nie
oznacza jeszcze, że zajmie ona pozycję przewidzianą przez hipotezę szyku. Przy węższej
definicji pozycja początkowa była najczęstsza dla obydwu rodzajników. Oznacza to, że
niezależnie od rodzajnika towarzyszącego włoskim NP znajdującym się na ostatniej
pozycji w zdaniu, ich równoważniki w języku polskim były umieszczane na pozycji
początkowej. Jest to zgodne z przewidywaniami hipotezy szyku w przypadku określonych
NP, ale zupełnie wbrew oczekiwaniom w przypadku nieokreślonych NP. Tymczasem aż
81% nieokreślonych NP, które w obydwu językach zajmują różne pozycje, w języku
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polskim znajduje się na pierwszej pozycji w zdaniu. W przypadku szerszej definicji dane
układają się odwrotnie do oczekiwań – dla rodzajników określonych częstszą pozycją jest
końcowa, a dla rodzajników nieokreślonych – niekońcowa. Zatem zmiana pozycji NP
podczas tłumaczenia musiała mieć inną motywację niż umieszczenie nowej informacji na
końcu zdania, a znanej na pozycji niekońcowej. Po przyjrzeniu się poszczególnym
zdaniom okazuje się, że w wielu przypadkach w tłumaczeniu nastąpiła zmiana struktury
zdania i/lub pewne przesunięcia semantyczne powiązane ze zmianą funkcji syntaktycznej
pełnionej przez frazę nominalną, jak w poniższym przykładzie.
La bocca era spalancata in un urlo muto. Come se l’aria fosse stata risucchiata
da quella voragine scura.
Usta były otwarte w niemym krzyku, jakby coś wyssało z tej mrocznej jamy całe
powietrze.
(Donato Carrisi „Il suggeritore”)
Zdarzało się również, że NP towarzyszył leksykalny wykładnik (nie)określoności lub
można było uznać, że była użyta w funkcji niereferencyjnej (22 przypadki na 56).

7.2.4 Pozycja frazy nominalnej w zdaniu polskim a wybrane kryteria
Oprócz analizy poszczególnych cech warto sprawdzić, jak wszystkie one współgrają
między

sobą.

Poniższy

wykres

przedstawia

wynik

wielowymiarowej

analizy

korespondencji (MCA) dla przypadków objętych zakresem hipotezy szyku. Pod uwagę
brano następujące czynniki: język źródłowy (lg), liczbę rzeczownika (num), wybór między
określoną a nieokreśloną NP w zdaniu (wyb), nawracanie tematu (tp), rodzaj zdania (zd),
funkcję syntaktyczną NP (fun), pozycję NP w zdaniu (pos) oraz kategoria rzeczownika
(rzecz). Stworzono osobne wykresy dla rodzajnika określonego i nieokreślonego, przy
czym na wykresie dla rodzajnika nieokreślonego nie uwzględniono liczby, ponieważ
rodzajnik nieokreślony dla liczby mnogiej występował w zaledwie kilku przypadkach,
a bardzo rzadkie wystąpienia zafałszowują wyniki analizy MCA.
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Wykres 14. MCA dla rodzajnika określonego hipoteza szyku

Z wykresu dla rodzajnika określonego można odczytać, że odwzorowuje on
zmienność danych w 77,8%, przy czym zdecydowana większość zmienności jest
wyjaśniona na osi x. Wiele spośród punktów znajduje się dosyć blisko początku układu
współrzędnych, co sugeruje, że nie mają one dużego wpływu na zmienność danych.
Innymi słowy nie są one silnie związane z żadnymi innymi cechami. Wśród takich
zmiennych znajdują się język (polski i włoski są po przeciwnych stronach punktu 0, ale
w podobnej niedużej odległości), rodzaj zdania współrzędny i pojedynczy, liczba
pojedyncza i brak wyboru w zdaniu między NP o różnej określoności. W tym ostatnim
przypadku za takim położeniem punktu przemawia również fakt, że jest to sytuacja dosyć
częsta, a z pewnością częstsza niż istnienie takiego wyboru, dla którego punkt znajduje się
odsunięty od środka, na dole po prawej. W tej samej ćwiartce znajduje się punkt dla
niekońcowej (zatem zgodnej z przewidywaniami hipotezy szyku) pozycji NP w zdaniu.
Punkt ten jest nieco oddalony od wszystkich innych, zatem nie widać bardzo silnych
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związków z żadną z cech, ale znajduje się po tej samej stronie osi x co wspomniany już
wcześniej wybór między NP o różnej określoności, zdania nadrzędne, funkcja podmiotu,
rzeczowniki ożywione i nawracanie tematu. Wśród tych wszystkich cech tylko dla zdań
nadrzędnych korelacja nie jest istotna statystycznie. Natomiast oddalenie tych punktów od
punktu oznaczającego niekońcową pozycję w zdaniu sugeruje, że związek niekońcowej
pozycji NP dla żadnej z tych cech nie jest silniejszy niż dla innych. Warto również
zauważyć, że punkty oznaczające nawracanie tematu i rzeczowniki ożywione są bardzo
blisko siebie oraz dosyć blisko funkcji podmiotu, co zdaje się reprezentować te frazy
nominalne, które odnoszą się do protagonistów opowiadania: istot żywych, które
występują w funkcji podmiotu i skupiają na sobie uwagę autora.
Po przeciwnej stronie osi x znajduje się punkt oznaczający końcową pozycję
w zdaniu (zatem niezgodną z przewidywaniami hipotezy szyku). Tym razem widać
wyraźną korelację z funkcją dopełnienia, co pozostaje w zgodzie z kanonicznym szykiem
SVO w języku polskim. Jednocześnie pokazuje to, że mimo swobodnego szyku w języku
polskim, szyk nienacechowany pozostaje dosyć ważnym czynnikiem decydującym
o pozycji NP w zdaniu. Oprócz tego po lewej stronie wykresu można zauważyć wyraźne
skupisko punktów oznaczających rzeczowniki abstrakcyjne, brak nawracania tematu,
liczbę mnogą i zdania podrzędne. Zdań przedstawiających wszystkie te cechy jest bardzo
mało, tylko 10, ale po zignorowaniu rodzaju zdania skupisko punktów może
reprezentować jeden z możliwych przypadków, w którym NP dostarcza dodatkowych
informacji dotyczących okoliczności zdarzenia, na przykład umiejscowienia go w czasie.
Wykres dla rodzajnika nieokreślonego odwzorowuje zmienność danych w 63% i tym
razem udział osi y jest większy.
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Wykres 15. MCA dla rodzajnika nieokreślonego hipoteza szyku

Tym razem punkty są rozmieszczone na wykresie dosyć równomiernie nie tworząc
wyraźnych skupisk co sugeruje, że być może nie ma bardzo wyraźnych korelacji w danych
dla rodzajnika nieokreślonego. Ponownie blisko początku układu współrzędnych znajdują
się obydwa punkty dla języka źródłowego, co w połączeniu z ich położeniem na wykresie
dla rodzajnika określonego wskazuje na to, że język źródłowy nie ma większego znaczenia
dla pozycji NP w zdaniu. Punkt oznaczający pozycję końcową (zgodną z przewidywaniami
hipotezy szyku) znajduje się w miarę blisko punktów oznaczających brak wyboru NP
o różnej określoności, funkcję dopełnienia i rzeczowniki ożywione. Wśród tych 3 cech
tylko dla ostatniej została potwierdzona istotna statystycznie korelacja. W zestawieniu
z wykresem dla rodzajnika określonego sugeruje to, że hipoteza szyku częściej trafnie
przewiduje pozycję NP w zdaniu dla rzeczowników ożywionych. Korelacja końcowej
pozycji nieokreślonej NP z funkcją dopełnienia nie zaskakuje, jest ona zgodna z szykiem
SVO i występuje również dla określonych NP. W przypadku podmiotów tendencja do
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zachowania szyku SVO jest mniejsza. Dla rodzajnika określonego niekońcowa pozycja
frazy nominalnej wykazuje pewną korelację z funkcją podmiotu (co jest zgodne z szykiem
SVO), ale dla rodzajnika nieokreślonego już zdecydowanie nie, obydwa punkty znajdują
się bardzo daleko od siebie. Natomiast punkty oznaczające pozycję końcową i funkcję
podmiotu znajdują się po tej samej stronie osi x, chociaż w różnych ćwiartkach.
Najbardziej może zaskakiwać, że końcowa pozycja nieokreślonej NP jest skorelowana
z brakiem wyboru NP o różnej nieokreśloności w zdaniu. W tym jednak przypadku mogą
być to na przykład zdania z tylko jedną frazą nominalną, która znalazła się na końcu.
W przypadku pozycji niekońcowej (zatem sprzecznej z przewidywaniami hipotezy
szyku) wykres nie przedstawia żadnych wyraźnych korelacji. Najbliżej, ale w innej
ćwiartce, znajdują się punkty odzwierciedlające rzeczowniki abstrakcyjne i funkcję
okolicznika, które mogą reprezentować omawiane już wcześniej okoliczniki czasu.

7.3 Podsumowanie
W rozdziale przedstawiono spotykaną w literaturze hipotezę szyku w ujęciu
Aleksandra Szwedka, zgodnie z którą pozycja frazy nominalnej w języku polskim może
częściowo oddawać wartość rodzajnika. Hipoteza ta przewiduje, że frazy na ostatniej
pozycji w zdaniu będą miały odczytanie niekoreferencyjne, odpowiadające rodzajnikowi
nieokreślonemu, a frazy na pozostałych pozycjach będą miały odczytanie koreferencyjne
odpowiadające rodzajnikowi określonemu. Należy przy tym pamiętać, że hipoteza ta nie
obejmuje swoim zasięgiem wszystkich kontekstów, w których używany jest rodzajnik.
W analizowanej próbce mniej niż 83% przypadków użycia rodzajnika spełniało wstępne
założenia hipotezy.
Pod pewnymi warunkami hipoteza szyku trafnie przewiduje pozycję NP
w analizowanych zdaniach, a korelacja między rodzajnikiem towarzyszącym włoskiej
frazie nominalnej, a pozycją w zdaniu równoważnej frazy w języku polskim jest istotna
statystycznie. Jednak nie ma ona aż tak uniwersalnego zasięgu, jak mogłoby się wydawać.
Korelacja między włoskim rodzajnikiem a pozycją NP w zdaniu polskim okazała się
istotna statystycznie dla:
- fraz nominalnych w funkcji podmiotu;
- rzeczowników ożywionych;
- NP pojawiających się w zdaniach, których występowała co najmniej jedna fraza
określona i jedna nieokreślona;
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- NP odnoszących się do referenta, który co najmniej jeszcze raz pojawił się
w danym akapicie;
- przypadków prototypowych o cechach pojawiających się w przykładach
ilustrujących hipotezę.
Przy czym można zauważyć, że dwie z powyższych podgrup zostały wyodrębnione
ze względu na cechy definiujące przypadki prototypowe (a trzecią stanowią przypadki
prototypowe). Za każdym razem grupa przykładów, dla których można zaobserwować
istotność statystyczną korelacji stanowi niewielki wycinek próbki (maksymalnie 35%
w przypadku podmiotów). Pośrednio może to świadczyć o tym, że być może
sygnalizowanie informacji nowej/znanej nie jest wcale centralną funkcją decydującą
o użyciu rodzajnika z języku włoskim lub też że szyk w języku polskim jest
zdeterminowany przez więcej czynników niż tylko podział na informację znaną i nową.
Jednym z nich może być preferencja dla nienacechowanego szyku SVO, która wydaje się
znacząco wpływać na pozycję dopełnień w zdaniu polskim (chętniej umieszczanych na
końcu zdania). W analizowanym materiale szyk w zdaniu polskim oddaje wartość
rodzajnika włoskiego jedynie w ograniczonej liczbie wyselekcjonowanych przypadków.
W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na fakt, że zwykle to dla
rodzajników nieokreślonych przewidywania hipotezy szyku są trafniejsze. Może to
wynikać z różnych przyczyn. Być może wynika to ze znaczącej przewagi frekwencyjnej
rodzajnika określonego (nie należą do rzadkości zdania, w których wszystkie NP są
określone, zwykle któraś z tych fraz zajmuje ostatnią pozycję w zdaniu przewidzianą przez
hipotezę szyku dla nieokreślonych NP). Być może nowe informacje w zdaniu polskim
rzadziej są przesuwane na inną pozycję niż końcowa, podczas gdy informacje znane są
rozmieszczane w zdaniu bardziej swobodnie. Wydaje się, że z jednej strony użycia
rodzajnika w języku włoskim nie można sprowadzić li-tylko do sygnalizacji informacji
znanej/nowej, która według przewidywań hipotezy współgra z pozycją NP w zdaniu
polskim, i że niekoniecznie odpowiada ona za większość przypadków użycia rodzajnika
w tekście. Z drugiej zaś strony na szyk w języku polskim mogą mieć wpływ inne czynniki
niż tylko dystrybucja informacji nowej i znanej. To wszystko sprawia, że choć w pewnym
podzbiorze analizowanego materiału dane układają się zgodnie z przewidywaniami
hipotezy szyku, to nie wydaje się ona mieć uniwersalnego charakteru.
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8. Rodzajnik w języku włoskim a aspekt w języku polskim
8.1 Rodzajnik a aspekt w dotychczasowych pracach
Kolejnym środkiem w języku polskim, który może odpowiadać włoskiemu
rodzajnikowi jest aspekt. Hopper i Thompson (1980: 255) w ramach szerszej analizy
zjawiska przechodniości (transitivity) sformułowali hipotezę mówiącą, że pewne cechy
związane z przechodniością będą współwystępowały w tekście. Wśród nich znajdują się
aspekt i określoność. Jeśli w danym języku obligatoryjne jest wyrażanie aspektu
oraz (nie)określoności,

będzie

istniała

korelacja

między

aspektem

dokonanym

i określonością oraz aspektem niedokonanym i nieokreślonością. Wprawdzie Hopper
i Thompson nie wysunęli tej hipotezy na gruncie analizy kontrastywnej, ale zrobiła to Ann
Lindvall porównując język polski (mający gramatyczną kategorię aspektu, ale nie
określoności) i szwedzki (w którym istnieje wykładnik kategorii (nie)określoności, ale nie
aspektu) oraz posiłkując się analizą języka greckiego (który dysponuje obiema
wspomnianymi kategoriami gramatycznymi)137.
Warto zaznaczyć, że praca Lindvall oparta jest na obszernym materiale empirycznym
(przeanalizowała ona około 10000 zdań składowych (clause) z czasownikiem
przechodnim). Analiza dotyczy zdań z czasownikiem przechodnim i dopełnieniem
bliższym138.

Potwierdziła ona istnienie korelacji

między aspektem

czasownika

przechodniego a określonością dopełnienia bliższego, nie tylko w obrębie jednego języka
(grecki), ale również międzyjęzykowo (w tłumaczeniach z polskiego na szwedzki oraz ze
szwedzkiego na polski). Korelacja ta ma charakter względny, jeśli punktem wyjścia są
czasowniki. Oznacza to, że niezależnie od aspektu czasownika dopełnień określonych
w analizowanym materiale zawsze było więcej niż dopełnień nieokreślonych139, ale
w zdaniach z czasownikiem dokonanym był to znacznie większy procent niż w zdaniach
z czasownikiem niedokonanym. Natomiast jeśli punktem wyjścia są dopełnienia, korelacja
ma charakter absolutny. To znaczy, że przy dopełnieniach określonych częściej pojawiał
się czasownik w aspekcie dokonanym, natomiast przy dopełnieniach nieokreślonych
137

Por. również (Sadziński 1981: 92). Pewne uwagi na temat możliwej zależności między aspektem
a (nie)określonością frazy nominalnej w języku czeskim można też znaleźć w (Filip 1999: 281). Pisze ona:
„Perfective verbs in Slavic require definite interpretation of mass and plurals linked to the Incremental
Theme argument, while imperfective verbs impose no such restriction”.
138

Lindvall uwzględniła w swojej analizie wszystkie dopełnienia, również zaimkowe i te w których
(nie)określoność nie jest wyrażona za pomocą rodzajnika.

139

Może to być związane z faktem, że ogólnie większość dopełnień w analizowanych tekstach była
określona, a dysproporcja między dopełnieniami określonymi i nieokreślonymi była większa niż między
aspektem dokonanym i niedokonanym.

108

częściej pojawiał się czasownik w aspekcie niedokonanym. Zatem aspekt czasownika
w języku polskim nie wskazywał wyraźnie na określoność bądź nieokreśloność
dopełnienia w języku szwedzkim, bo w każdym przypadku procentowo było więcej
dopełnień określonych (chociaż dla czasowników o aspekcie dokonanym procent ten był
wyższy). Z drugiej jednak strony (nie)określoność dopełnienia w języku szwedzkim
pozwalała

na

prognozowanie

aspektu

w

języku

polskim

z

większym

prawdopodobieństwem, ponieważ w zależności od (nie)określoności dopełnienia inny
aspekt czasownika dominował w zdaniach polskich (Lindvall 1998: 97, 187-188). Na
przykład140:
pl. Tuż przed oczami widziałem czarne litery leżące wspak.
szw. Alldeles framför ögonen såg jag upp och nedvända svarta bokstäver.
‘Right in front of my eyes I saw (IP) black letters (ID) turned upside down’
pl. I opowiedział historyjkę o myśliwych.
szw. Och så berättade han historien om jägarna.
‘And he told (P) the story (D) about the hunters’
Pozwala to sądzić, że aspekt w języku polskim może być dobrym kandydatem na
mechanizm oddający wartości włoskiego rodzajnika – szczególnie, że wychodząc od frazy
nominalnej w jakimś stopniu można przewidywać aspekt (dla dopełnień określonych
aspekt dokonany, a dla dopełnień nieokreślonych – niedokonany). Na potrzeby niniejszej
rozprawy można przeformułować tezę w następujący sposób: włoskiemu rodzajnikowi
określonemu w dopełnieniu częściej będzie odpowiadał aspekt dokonany czasownika
przechodniego w języku polskim, a rodzajnikowi nieokreślonemu – aspekt niedokonany.
Warto zauważyć, że Lindvall pisze o korelacji, a nie o związku przyczynowoskutkowym. W jej opinii korelacja ta ma swoje źródło w głębszych relacjach
semantycznych, które są przyczyną zarówno wyboru aspektu czasownika, jak i wyboru
określoności frazy nominalnej. U podstaw wszystkiego leżą pewne bardzo ogólne funkcje
kognitywne takie jak organizacja przekazywanej informacji pod względem informacji
znanej i nowej czy podziału na pierwszy plan (foreground) i tło (background). Z kolei te
funkcje prototypowo współwystępują z pewnymi cechami semantycznymi, które
przekładają się na przechodniość zdania. Dopiero cechy semantyczne mają wpływ na
wybór morfologicznej kategorii aspektu i/lub (nie)określoności występującej w tekście,
zatem korelacja między aspektem czasownika przechodniego a określonością dopełnienia
140

Przykłady za Lindvall (1998: 13, 118).
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bliższego nie ma charakteru ścisłej zasady, ponieważ w konkretnym zdaniu w konkretnym
tekście różne cechy związane w przechodniością mogą stać ze sobą w sprzeczności.
Informacje nadające bieg opowiadaniu (przekazywane jako foreground) cechuje
wysoki

stopień

przechodniości

powiązany

między

innymi

z

takimi

cechami

semantycznymi jak całościowa interpretacja (holistic interpretation), teliczność (telicity),
ukończenie czynności (completion), dynamizm (dynamism), agentywność (agentivity),
ograniczoność (boundedness), policzalność (countability), referencyjność (referentiality),
znajomość (givenness). Informacja przekazywana jako tło/okoliczności wydarzeń
(background) cechuje się niskim stopniem przechodniości i jest powiązana między innymi
z takimi cechami semantycznymi jak interpretacja częściowa (partitive interpretation),
ateliczność (atelicity), nieukończenie czynności (incompletion), statyczność (state),
nieagentywność (non-agentivity), nieograniczoność (unboundedness), niepoliczalność
(mass), niereferencyjność (non-referentiality), nieznajomość (non-givenness) (Lindvall
1998: 59-60). Są to tylko niektóre z długiej listy wymienionych przez Lindvall cech
semantycznych powiązanych z wysokim lub niskim stopniem przechodniości. W dalszej
części rozdziału omówione będą tylko te, dla których stwierdzono jednoznaczny związek
z morfologiczną kategorią aspektu i/lub (nie)określoności.
Wśród

cech

semantycznych,

które

są

najściślej

powiązane

z

aspektem

i określonością Lindvall wymienia agentywność, dynamizm, ograniczoność, znajomość.
Im wyższe natężenie każdej z tych cech, tym większy stopień przechodniości, a zatem
również większe prawdopodobieństwo wystąpienia aspektu dokonanego i określonego
dopełnienia bliższego w zdaniu. Przy czym według Lindvall agentywność tylko pośrednio
wiąże się z aspektem i (nie)określonością, ponieważ najczęściej po prostu współwystępuje
ona razem z innymi cechami silniej na nie wpływającymi. Dynamizm ma większy wpływ
na aspekt, ponieważ bardziej dotyczy on czasownika. Znajomość zaś jest ściślej związana
z (nie)określonością frazy nominalnej. Ograniczoność bezpośrednio wpływa zarówno na
aspekt jak i na (nie)określoność dopełnienia ze względu na swoją złożoność – jest to cecha,
którą można przypisać zarówno czasownikowi jak i rzeczownikowi (Lindvall
1998: 198-200).
Dodatkowo niektóre czynniki mogą być powiązane z aspektem w większym stopniu
niż sama kategoria (nie)określoności. Na przykład w analizowanych tekstach często
pojawiały się zdania opisujące habitualne lub iteratywne czynności, które były związane
z dobrze znanymi obiektami, co prowadziło do nieprototypowego ale w pełni
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wytłumaczalnego połączenia aspektu niedokonanego z dopełnieniem określonym (Lindvall
1998: 64). Na przykład:
pl. Zabawa polegała na tym, że zabierał mi piłkę i rzucał ją jak najdalej.
szw. Leken bestod i att han tog ifrån mig bollen och kastade den långt bort.
‘The play consisted in taking (IP) the ball (D) from me and throwing (IP) it (D)
far away.’
Kolejnym przykładem takich czynników jest znaczenie samego czasownika. Czasowniki
ingresywne, które oznaczają wejście w jakiś stan lub rozpoczęcie czynności najczęściej
będą występowały z nieokreślonymi dopełnieniami, które pojawiają się w dyskursie po raz
pierwszy, niezależnie od aspektu czasownika (Lindvall 1998: 89).
Inny

przykład

sytuacji,

w

której

dopełnienie

określone

współwystępuje

z czasownikiem niedokonanym, podaje Szwedek (2010: 127-128), który zauważył, że
zdania

z czasownikiem

niedokonanym

mogą

mieć

dwa

odczytania:

dokonane

i niedokonane w zależności od szyku. Na przykład zdanie:
Dziewczynka pisała wiersz.
będzie interpretowane jako zdanie opisujące czynność niedokonaną (niedokończoną).
Można by je przetłumaczyć na język włoski jako:
Una ragazza scriveva una poesia.
Zdanie:
Wiersz pisała dziewczynka.
można potraktować jako inną wariację stylistyczną, w której czasownik ma tę samą
wartość aspektualną. Jeśli jednak poprzedzimy je wstępem:
Kiedy nauczycielka zaczęła czytać wiersz, nie miała wątpliwości. Wiersz pisała
dziewczynka.
zdanie to nabiera znaczenia dokonanego: wiersz jest już napisany. Co więcej, kontynuacja
w postaci Dziewczynka pisała wiersz nie jest możliwa, ponieważ wtedy wiersz nie miałby
koreferencyjnej interpretacji. Na włoski można przetłumaczyć te dwa zdania
w następujący sposób.
Quando la maestra cominciò a leggere la poesia, non ebbe dubbi. La poesia,
l’aveva scritta una ragazza.
Łatwo zauważyć zmianę rodzajnika przy dopełnieniu, w zależności od przyjętej
interpretacji czasownika. Zmiana znaczenia czasownika z niedokonanego na dokonany
może być spowodowana tym, że wiersz na początkowej pozycji w zdaniu jest
interpretowany jako określony, a zatem ukończony, co wpływa na znaczenie czasownika.
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8.2 Analiza materiału
Zależność pokazana przez Lindvall dotyczy tylko zdań z czasownikiem przechodnim
i dopełnieniem bliższym. W analizowanej próbce było takich zdań 211 czyli niewiele
(21% próbki). Wśród analizowanych dopełnień 81% towarzyszył rodzajnik określony, co
nie odbiega od częstości występowania rodzajnika określonego dla całego korpusu
polsko-włoskiego, ale jest to wartość wyższa niż w danych zebranych przez Lindvall
(71% dla greckiego i 66% dla szwedzkiego141). W wybranym wycinku czasowniki
dokonane stanowiły 55% czasowników przechodnich, co jest wartością zbliżoną do
wartości z analizy Lindvall (56% dla greckiego i 48% dla polskiego142) (Lindvall
1998: 90-92).
Jednak rozkład danych w analizowanej próbce oraz w danych Lindvall nie jest już
podobny. Jest on przedstawiony na wykresach 16, 17, 18.
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Wykres 16. Aspekt czasownika przechodniego w zdaniu polskim a rodzajnik przy dopełnieniu
w języku włoskim – całość materiału

Jak widać, zależność między aspektem czasownika a rodzajnikiem towarzyszącym
dopełnieniu bliższemu nie występuje dla całości materiału. W przypadku obydwu
rodzajników przeważają formy dokonane czasownika przechodniego. Przy czym mimo

141

Jest to najpewniej związane z nieco innym zakresem niniejszej pracy skutkującym wyłączeniem z analizy
NP bez rodzajnika, które były włączone do materiału Lindvall.
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Autorka sama przyznaje, że na dane dotyczące języka polskiego znacząco wpłynęła jedna
z analizowanych powieści utrzymana w nostalgicznym wspomnieniowym tonie, co spowodowało częstsze
użycie czasowników niedokonanych w funkcji habitualnej lub iteratywnej.
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sporej różnicy liczbowej, proporcje dla obydwu rodzajników pozostają właściwie te same,
55% dopełnień towarzyszy czasownik dokonany, a 45% czasownik niedokonany.
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Wykres 17. Aspekt czasownika przechodniego w zdaniu polskim a rodzajnik przy dopełnieniu
w języku włoskim – język źródłowy polski
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Wykres 18. Aspekt czasownika przechodniego w zdaniu polskim a rodzajnik przy dopełnieniu
w języku włoskim – język źródłowy włoski

Inaczej wyglądają dane z podziałem na język źródłowy. Dla tekstów tłumaczonych
z języka polskiego wyraźna zależność występuje dla rodzajnika nieokreślonego
(59% czasowników niedokonanych), ale nie występuje ona dla rodzajnika określonego –
dopełnienia określone występują prawie równie często z czasownikami dokonanymi jak
i niedokonanymi. Z kolei w zdaniach tłumaczonych z włoskiego, tak jak w całości próbki,
dominują czasowniki dokonane dla obydwu rodzajników, więc spodziewana zależność nie
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występuje nawet dla rodzajnika nieokreślonego – nieokreślone dopełnienia również
częściej występują z czasownikami dokonanymi.
Lindvall wspominała, że hipoteza aspektu nie znajduje odzwierciedlenia w danych
dla habitualnych lub iteratywnych użyć czasownika z aspektem niedokonanym.
W przypadku jej bardzo obszernego materiału badawczego użycia takie mimo wszystko
nie wpłynęły na przekroczenie progu istotności statystycznej. W niniejszej pracy usunięcie
takich przypadków z analizy również nie wpływa na istotność statystyczną korelacji –
wciąż ona nie występuje. Dane dla próbki bez użyć habitualnych (193 przypadki)
przedstawiają wykresy 19, 20 i 21.
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Wykres 19. Aspekt czasownika przechodniego w zdaniu polskim a rodzajnik przy dopełnieniu
w języku włoskim – całość materiału bez użyć habitualnych
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Wykres 20. Aspekt czasownika przechodniego w zdaniu polskim a rodzajnik przy dopełnieniu
w języku włoskim – język źródłowy polski bez użyć habitualnych
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Wykres 21. Aspekt czasownika przechodniego w zdaniu polskim a rodzajnik przy dopełnieniu
w języku włoskim – język źródłowy włoski bez użyć habitualnych

W przypadku całości próbki oraz zdań tłumaczonych z włoskiego usunięcie
czasowników habitualnych niewiele zmieniło. Wciąż dla obu rodzajników przeważają
czasowniki dokonane. Zmieniły się tylko nieco proporcje – przewaga czasowników
dokonanych zwiększyła się dla rodzajnika określonego (z 55% do 61% dla całości próbki
oraz z 60% do 64% dla zdań tłumaczonych z włoskiego). Natomiast w przypadku zdań
tłumaczonych z polskiego dane zaczęły układać się w spodziewany sposób, czyli dla
rodzajnika nieokreślonego przeważają czasowniki niedokonane (59%), a dla rodzajnika
określonego – dokonane (58%). Jednak różnica ta nie jest istotna statystycznie, wartość p
wynosi 0,2336 dla testu χ2.
Z powyższych danych wynika, że w przypadku rodzajnika określonego spodziewana
zależność występuje często (z jednym wyjątkiem próbki zdań tłumaczonych z polskiego
i zawierających również użycia habitualne). Inaczej jest w przypadku rodzajnika
nieokreślonego, dla którego spodziewana zależność występuje tylko w zdaniach
tłumaczonych z języka polskiego (bez użyć habitualnych). Być może zatem warto
przyjrzeć się przypadkom, gdy dopełnieniu z rodzajnikiem nieokreślonym we włoskim
towarzyszy czasownik dokonany w polskim zdaniu. Takich przypadków było w próbce 22.
Jest to raczej niejednolita grupa. Można w niej znaleźć przypadki niezgodności
z zależnościami opisywanymi przez hipotezę przewidziane przez samą Lindvall, jak na
przykład zdania z czasownikami ingresywnymi:
Alzò lo sguardo e vide una donna, chiusa in un elegante mantello viola.
Podniósł wzrok i ujrzał kobietę owiniętą eleganckim liliowym płaszczem.
(Alessandro Baricco „Oceano mare”)
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W części przypadków na pierwszy plan wysuwało się znaczenie liczebnikowe rodzajnika,
przy czym po polsku rzeczownikowi mógł towarzyszyć liczebnik:
Lo Zingaro gli strappò un capello, lo ripose nella sacca e proseguì oltre.
Cygan wyrwał mu jeden włos, schował do torby i ruszył w dalszą wędrówkę
(Jerzy Ficowski „Gałązka z drzewa słońca”)
ale wcale nie musiał, jak poniżej:
Feci appena in tempo a retrocedere di un passo, che già Tabori stava rientrando.
W tym momencie wszedł Tabori, ja zaś zdołałem wykonać jedynie krok do tyłu.
(Paolo Mauresing „La variante di Luneburg”)
Nieokreślonym NP występującym z czasownikiem dokonanym mógł też towarzyszyć
leksykalny wykładnik nieokreśloności:
Doveva trovare un posto dove stare, prima che la notte cadesse.
Przed nadejściem nocy musiał znaleźć jakieś schronienie.
(Silvana De Mari „L’ultimo elfo”)
Co ciekawe, większość z leksykalnych środków wyrażania nieokreśloności użytych przy
dopełnieniach znajduje się właśnie w zdaniach z czasownikiem dokonanym (7 przypadków
z 12). W takich wypadkach, nawet jeśli aspekt nie wskazuje na nieokreśloność frazy
nominalnej, czyni to leksyka. Czasem zaś żaden z powyższych czynników nie występuje,
jak w przykładzie poniżej:
Vuole che le racconti una bella storia gialla?
Czy chce pan, żebym opowiedziała dobrą kryminalną historię?
(Andrea Camilleri „La voce del violino”)
Nie są to przypadki niespotykane w danych zebranych przez Lindvall. Co więcej, dla pary
szwedzki-polski dopełnienia, którym towarzyszył rodzajnik nieokreślony, częściej
występowały z czasownikiem dokonanym w czasie przeszłym niż średnio w całym
materiale (stanowiły 14% wszystkich dopełnień, ale 22% dopełnień czasowników
dokonanych w czasie przeszłym). Lindvall (1998: 104) tłumaczy to ograniczonością –
czasowniki dokonane charakteryzują się wysokim stopniem ograniczoności (boundedness),
tak jak frazy nominalne, którym towarzyszy rodzajnik nieokreślony. Nieokreślone NP
o niskim stopniu ograniczoności występują w języku szwedzkim bez rodzajnika lub
z zaimkami nieokreślonymi. Zatem jeśli ograniczoność jest prominentną cechą w danym
zdaniu, po szwedzku będzie ona wyrażona rodzajnikiem nieokreślonym, a po polsku
aspektem dokonanym. I taką interpretację można dać ostatniemu z przytoczonych
przykładów: una bella storia gialla to z pewnością byt dobrze wyodrębniony z początkiem
116

i końcem, tak samo jak opowiedzenie takiej historii. Również te frazy nominalne,
w których liczebnikowe znaczenie rodzajnika nieokreślonego wysuwa się na pierwszy
plan, cechują się wysokim stopniem ograniczoności.
Brak oczekiwanej korelacji w analizowanej próbce niekoniecznie oznacza, że
zależność opisana przez Lindvall nie występuje dla języka polskiego i włoskiego
(to należałoby sprawdzić na obszerniejszym materiale lepiej replikującym dane zebrane
przez Lindvall). Oznacza to natomiast, że aspekt nie jest dobrym kandydatem na
odpowiednik włoskiego rodzajnika w języku polskim w tekstach będących przedmiotem
niniejszej pracy143. Próbka analizowana w niniejszej rozprawie, choć pod pewnymi
względami bardziej różnorodna, jest bardzo mała, a dodatkowo nie odzwierciedla w pełni
podejścia do materiału w pierwotnej pracy, w której włączono do analizy wszystkie
dopełnienia bliższe, niezależnie od wykładnika (nie)określoności. W tych danych
rodzajnik określony towarzyszył 32% wszystkich dopełnień określonych w języku
szwedzkim (i 23% w greckim), a rodzajnik nieokreślony towarzyszył 27% wszystkich
dopełnień nieokreślonych w języku szwedzkim (i 21% w języku greckim)144. Takiemu
wycinkowi danych odpowiada próbka analizowana w tym punkcie.
Ponadto sama Lindvall stwierdza, że mimo potwierdzenia korelacji na ogólnym
poziomie, korelacja aspektu i nieokreśloności nie jest identyczna dla wszystkich form
czasownika i wszystkich środków wyrażania (nie)określoności. W jej danych
najwyraźniejszą zależność widać dla czasowników dokonanych w czasie przeszłym
i dopełnień określonych (niezależnie od wykładnika określoności) oraz dla czasowników
niedokonanych w czasie przeszłym i dopełnień nieokreślonych bez rodzajnika.

8.3 Aspekt czasownika przechodniego w zdaniu polskim a wybrane kryteria
Mimo że korelacja włoskiego rodzajnika przy dopełnieniu oraz aspektu polskiego
czasownika przechodniego nie okazała się istotna statystycznie w analizowanym materiale,
warto się przyjrzeć, czy łączy coś te przypadki, w których jednak wystąpiła. Poniższe
wykresy przedstawiają wynik analizy MCA dla tych zdań, do których można zastosować
hipotezę aspektu. Pod uwagę brano następujące czynniki: język źródłowy (lg), liczbę
rzeczownika (num), wybór między określoną a nieokreśloną NP w zdaniu (wyb),
nawracanie tematu (tp), rodzaj zdania (zd), aspekt (asp), kategoria rzeczownika (rzecz).
143

Kwestia tego, czy na podstawie takiej próbki można wnioskować na temat ogólnych zależności między
językami jest poruszona na stronie 55 niniejszej pracy.

144

Wyliczenia na podstawie danych z (Lindvall: 1998: 101).
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Utworzono osobne wykresy dla rodzajnika określonego i nieokreślonego, przy czym na
wykresie dla rodzajnika nieokreślonego nie uwzględniono liczby, ponieważ rodzajnik
nieokreślony dla liczby mnogiej występował w zaledwie kilku przypadkach, a bardzo
rzadkie wystąpienia mogą znaczący wpłynąć na wykres MCA, utrudniając znalezienie
najsilniejszych powiązań. Dobór czynników był inkluzywny i nie oznacza, że spodziewano
się korelacji z każdym z nich. MCA nazywana jest techniką eksploracyjną, warto zatem
przyjrzeć się różnym zaanotowanym cechom, aby zauważyć ewentualne zależności.

Wykres 22. MCA dla rodzajnika określonego hipoteza aspektu

Według wyliczeń wykres dla rodzajnika określonego wyjaśnia zmienność danych
w 69,6%. Udział osi y jest dosyć znaczny (21,4%), co oznacza, że nie należy ignorować
również pionowego rozmieszczenia punktów. Najbardziej widoczną zależnością jest
skupisko liczby pojedynczej i rzeczowników konkretnych. Te dwie cechy mogą
reprezentować przypadki prototypowych dopełnień: pojedynczych przedmiotów, którymi
ktoś manipuluje (czyli prototypowego patiensa). Skupisko to znajduje się w tej samej
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ćwiartce wykresu co aspekt dokonany, którego zgodnie z przewidywaniami hipotezy
aspektu należałoby się spodziewać przy dopełnieniach określonych. Może to oznaczać, że
dla takich przypadków (które nie muszą być większością materiału), będzie przeważać
aspekt dokonany. Istotnie na 65 konkretnych dopełnień określonych w liczbie pojedynczej
43 z nich towarzyszy czasownik dokonany.
Inną cechą położoną niedaleko punktu oznaczającego aspekt dokonany jest język
źródłowy włoski. Znajduje to potwierdzenie we wcześniej przytoczonych wykresach, które
pokazują, że dla włoskiego języka źródłowego przy określonych dopełnieniach przeważają
czasowniki dokonane, natomiast w przypadku polskiego języka źródłowego proporcje
między aspektami są wyrównane. Taki układ danych sugeruje, że włoski rodzajnik
określony jest bardziej powiązany z aspektem dokonanym w polskim tłumaczeniu, niż
aspekt dokonany w języku polskim z wyborem rodzajnika określonego przy dopełnieniu
we włoskim tłumaczeniu.
Pozostałe punkty są już dosyć odległe od punktu wyznaczającego aspekt dokonany,
zatem nie wydaje się, aby były z nim w jakiś sposób skorelowane. Punkty odpowiadające
poszczególnym rodzajom zdań znajdują się w różnych ćwiartkach wykresu (po jednym na
każdą) i są dosyć oddalone od innych punktów, co sugeruje, że rodzaj zdania nie jest
powiązany z wyborem aspektu. Punkt wyznaczający zdania, w których nie ma wyboru
między NP o różnej określoności (wyb:N), znajduje się blisko punktu 0 na osi x, co
wskazuje na słabe powiązanie z jakimikolwiek innymi cechami. Z kolei punkt
wyznaczający zdania, w których taki wybór jest, znajduje się blisko krawędzi wykresu, co
jest częste w przypadku cech rzadkich. I istotnie takich zdań jest zdecydowana mniejszość
(24 na 171). Podobnie można interpretować rozmieszczenie punktów przedstawiających
nawracanie tematu.
Punkt oznaczający aspekt niedokonany (niezgodny z przewidywaniami hipotezy
aspektu) znajduje się dosyć blisko liczby mnogiej, dane potwierdzają zależność
(29 przypadków aspektu niedokonanego na 44 określone dopełnienia w liczbie mnogiej).
Częściowo można tę zależność tłumaczyć udziałem czasowników habitualnych
i iteratywnych (8 przypadków na 29). A być może odgrywa tu rolę ten sam czynnik, który
sprawia, że w danych Lindvall rodzajnik nieokreślony i aspekt dokonany pojawiają się
dosyć często. W tym wypadku jednak chodzi o niską ograniczoność, która charakteryzuje
zarówno aspekt niedokonany, jak i NP w liczbie mnogiej, tym bardziej że w wielu z tych
przypadków określone frazy nominalne w liczbie mnogiej są użyte w znaczeniu
generycznym.
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Wykres dla rodzajnika nieokreślonego wyjaśnia zmienność danych w 80,5%. To
więcej niż w przypadku rodzajnika określonego, ale należy pamiętać, że jest tych danych
mniej, tylko 40 przypadków i obejmują one o jedną zmienną mniej. Dlatego do zależności
widocznych na wykresie należy podchodzić ostrożnie. Powinny one trafnie opisywać
analizowany materiał, ale nie stanowią dobrej podstawy do generalizacji.

Wykres 23. MCA dla rodzajnika nieokreślonego hipoteza aspektu

Na wykresie wyraźnie widać korelację między włoskim językiem źródłowym
i aspektem dokonanym (zatem tym, który pojawia się wbrew przewidywaniom hipotezy
aspektu). Oba punkty są bardzo blisko siebie i również dane potwierdzają związek (na 18
zdań tłumaczonych z języka włoskiego w 13 pojawia się aspekt dokonany). Takie
przypadki pojawiały się również w danych zebranych przez Lindvall i we wcześniejszej
części rozdziału jest przytoczone możliwe ich wyjaśnienie. Zastanawiające jest, że dla
obydwu rodzajników aspekt dokonany jest związany z włoskim językiem źródłowym.
Dane liczbowe pokazują, że istotnie w zdaniach tłumaczonych z włoskiego nieznacznie
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częściej używany jest aspekt dokonany (65 przypadków na 104) niż w zdaniach, których
językiem źródłowym jest polski (51 przypadków na 107). Być może jest to cecha języka
tłumaczonego

i

narzucającej

się

odpowiedniości

między

włoską

opozycją

perfetto-imperfetto a opozycją aspekt dokonany-niedokonany w języku polskim, mimo że
nie pokrywają się one całkowicie. Jednak należało by to zbadać na szerszym materiale.
Jednocześnie jest to jedyny wyraźny związek aspektu dokonanego z innymi cechami
widocznymi na wykresie.
W przypadku aspektu niedokonanego (zatem przewidzianego przez hipotezę
aspektu), nie widać aż tak wyraźnych korelacji, ale punkt oznaczający ten aspekt leży
blisko punktu dla zdań podrzędnych oraz źródłowego języka polskiego. Nieco dalej, lecz
wciąż w tej samej ćwiartce wykresu znajduje się punkt oznaczający rzeczowniki ożywione.
Korelacja aspektu niedokonanego z językiem źródłowym polskim może być
widziana jako lustrzane odbicie korelacji aspektu dokonanego z językiem źródłowym
włoskim. Natomiast współwystępowanie aspektu niedokonanego oraz zdań podrzędnych
może zaskakiwać w świetle poprzedniego wykresu, na którym rodzaj zdania nie był
powiązany z aspektem. Wydaje się, że w przypadku rodzajnika nieokreślonego, ze
względu na niewielką ilość danych, zależność ta może być przypadkowa. Wśród
13 przypadków nieokreślonych dopełnień w zdaniach podrzędnych, w 7 przypadkach
pojawił się aspekt niedokonany, a w 4 z nich był to czasownik mieć. Na podstawie tak
skąpych danych trudno stwierdzić, czy jest to przypadkowe ułożenie danych, czy też
powszechniejszy wzorzec, zgodnie z którym na przykład zdania podrzędne często służą
dodaniu dodatkowych informacji, a opisy okoliczności zdarzenia najczęściej wymagają
aspektu niedokonanego.

8.4 Podsumowanie
W rozdziale przedstawiono hipotezę aspektu w ujęciu Ann Lindvall, według której
istnieje korelacja między (nie)określonością dopełnienia bliższego, a aspektem czasownika
przechodniego, o ile są to kategorie mające swoje wykładniki morfologiczne. Zależność ta
może występować w obrębie jednego języka, ale również między różnymi językami.
Ze względu na to, że hipoteza aspektu dotyczy zdań z czasownikiem przechodnim
i dopełnieniem bliższym, obejmuje ona tylko niewielki fragment (21%) próbki wybranej
na potrzeby niniejszej rozprawy. Jednocześnie ze względu na nieco inny zakres pracy
Lindvall, analizowana próbka stanowi niewielki wycinek tamtych danych (między 20%
a 30%). Nie jest to więc pełna replikacja badań, a raczej spojrzenie na nie z innego punktu
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widzenia – z punktu widzenia środków, które w polszczyźnie mogą odpowiadać
włoskiemu rodzajnikowi.
Mimo że hipoteza aspektu jest oparta na obszernym materiale empirycznym, okazuje
się, że aspekt w języku polskim niekoniecznie jest często używanym środkiem
odpowiadającym rodzajnikowi włoskiemu (przynajmniej w zakresie analizowanych
tekstów). Dane w wyłonionej próbce zwykle nie układały się w spodziewany sposób,
a jeśli już, to i tak zależność nie wykazywała istotności statystycznej. Przy czym
najczęściej to dane dla dopełnień z rodzajnikiem nieokreślonym nie pokazywały
spodziewanej korelacji.
Jedną z głównych przyczyn jest to, że hipoteza aspektu ma dużo szerszy zakres
i mówi o zależności między (nie)określonością dopełnienia a aspektem czasownika
przechodniego, obejmując wszelkie możliwe sposoby wyrażania (nie)określoności. Już
same dane Lindvall pokazują, że rodzajnik niekoniecznie musi być najczęściej
stosowanym środkiem wyrażania (nie)określoności dla dopełnień, chociaż z pewnością
warto by było sprawdzić to również dla języka włoskiego. Dodatkowo w danych
zebranych przez Lindvall w przypadku wyrażania (nie)określoności za pomocą rodzajnika,
a w szczególności rodzajnika nieokreślonego, związek ten nie wydaje się szczególnie
silny, a inne czynniki (takie jak na przykład znaczenia czasownika bądź ograniczoność)
determinują dosyć częste występowanie kombinacji aspektu i (nie)określoności
dopełnienia niezgodnych z przewidywaniami hipotezy.
Analiza MCA sugeruje, że aspekt czasownika przechodniego może być związany
z rodzajnikiem

pojawiającym

się

przy

dopełnieniu

bliższym

w

szczególnych

okolicznościach, które są najwyraźniej widoczne w przypadku rodzajnika określonego
(określone dopełnienia konkretne w liczbie pojedynczej). Jednocześnie należałoby też
zbadać wpływ języka źródłowego na wybór aspektu w tłumaczeniu polskim, ponieważ być
może jest on również istotny, co miałoby znaczący wpływ na trafność przewidywań
hipotezy aspektu dla pary językowej polski-włoski.
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9. Rodzajnik w języku włoskim a środki leksykalne w języku polskim
9.1 Środki leksykalne odpowiadające rodzajnikowi w dotychczasowych pracach
Trzecią wspominaną w literaturze możliwością wyrażenia (nie)określoności
w języku polskim jest użycie środków leksykalnych. Jest to najłatwiej zauważalny
z omówionych do tej pory mechanizmów, ponieważ, w przeciwieństwie do pozostałych,
w tym wypadku rodzajnikowi w języku włoskim odpowiada oddzielne słowo w języku
polskim. Ponieważ niniejsza praca skupia się na formalnym wykładniku kategorii
(nie)określoności w języku włoskim czyli na rodzajniku, w dalszej części rozdziału zostaną
pominięte te środki leksykalne wyrażające (nie)określoność w języku polskim, które nie
wiążą się bezpośrednio z użyciem rodzajnika w języku włoskim. Chodzi głównie o nazwy
własne oraz zaimki osobowe, które zawsze są określone145.

9.1.1 Środki leksykalne wyrażające określoność w języku polskim
Wśród najczęściej wymienianych środków leksykalnych wyrażających określoność
w języku polskim (a zatem, przynajmniej w niektórych kontekstach, odpowiadających
rodzajnikowi włoskiemu) znajdują się zaimki przymiotne wskazujące146. Nie powinno to
dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że rodzajnik w językach romańskich rozwinął się
właśnie z łacińskiego zaimka wskazującego ille. „Encyklopedia języka polskiego”
(Laskowski 1999c: 439) do zaimków wskazujących w języku polskim zalicza: ten, ów,
tamten, taki. Szczególnie dużo miejsca w literaturze poświęca się zaimkowi ten, być może
ze względu na brak nacechowania stylistycznego oraz frekwencję użycia.
Jak pisze Topolińska (1976: 55): „Wykładnik ten pojawia się też dość regularnie
w grupach odnoszonych do argumentów przedmiotowych w sytuacji klasycznej dla
rodzajnika, tj. wtedy, gdy odpowiedni przedmiot – obiekt procesu wyznaczania, nie należy
do części świata składających się na sytuację mówienia, ale jest jednoznacznie
zidentyfikowany dla nadawcy i dla odbiorcy tekstu”. Jednocześnie jednak opisuje ona
sytuacje, w których zaimek ten jest fakultatywny, a są to te same sytuacje, w których
w języku włoskim oczekiwalibyśmy rodzajnika. Przykładem jest anaforyczne użycie NP,
które jest jedną z prototypowych sytuacji użycia rodzajnika określonego. Według
Topolińskiej (1976: 56) w przypadku anaforycznego powtórzenia członu konstytutywnego

145

Por. (Topolińska 1976: 41-42, 50-54), Lyons (2003: 21-22, 32).
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Por. (Krámský 1972: 188, Topolińska 1976: 55, 59, Kartušić 1983: 117-118, Sawicka 1984: 57, Papierz
2009: 61-62, Zergollern-Miletić 2009: 71, Szwedek 2010: 89, Kwapisz-Osadnik 2012: 40).
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NP, grupa rzeczownika obywa się bez leksykalnego wykładnika referencji. Jeśli już
pojawia się w niej zaimek ten, to służy on bardziej zapewnieniu spójności tekstu niż
identyfikacji referentów NP i stoi on wtedy w postpozycji. Jako przykład tego, że
leksykalne wykładniki referencji najczęściej nie są potrzebne w przypadku anafory podaje
ona następujący fragment.
Na ulicę bawiąc się piłką wybiegła mała dziewczynka. Piłka potoczyła się pod
stopy jakiegoś przechodnia, dziewczynka pobiegła za nią. Ulica w tym miejscu
zakręcała, więc mało kto widział tę scenę.
Powyższy tekst mógłby brzmieć po włosku w następujący sposób (anaforyczne użycie
rodzajnika zostało pogrubione).
Una bambina, giocando con un pallone, corse sulla strada. Il pallone rotolò sotto
i piedi di un passante, la bambina lo seguì. La strada girava in quel posto,
dunque poche persone videro la/quella scena.
Z drugiej jednak strony, gdy anafora ma postać inną niż powtórzenie członu
konstytutywnego NP, mając za podstawę jakiś rodzaj relacji semantycznej, zaimek ten
może pojawiać się znacznie częściej albo być wręcz obowiązkowy, jak w przykładzie
poniżej147.
Wiesz, nareszcie wyburzono stary dworzec. Ten budynek strasznie oszpecał
centrum miasta.
Warto jednak zauważyć, że w tym wypadku w języku włoskim również może pojawić się
zaimek wskazujący, a nie rodzajnik określony, szczególnie w mowie.
Sai, finalmente hanno demolito la vecchia stazione. Quell’/L’edificio deturpava
molto il centro della città.
Zaimki wskazujące prymarnie pełnią funkcję deiktyczną. Mogą ją pełnić również
pełnić rodzajniki (por. str. 40 niniejszej pracy), jednak nie jest to ich główna funkcja.
W rezultacie

zastosowanie

zaimka

wskazującego

jako

odpowiednika

rodzajnika

określonego w tłumaczeniu z włoskiego na polski może dodać do tekstu źródłowego
informację, której nie było w oryginale (Kartušić 1983: 126). Dlatego też niektórzy stoją
na stanowisku, że jest to dobry odpowiednik rodzajnika tylko wtedy, gdy rodzajnik pełni
w tekście właśnie funkcję deiktyczną (Zergollern-Miletić 2009: 71).
Pojawiają się również opinie, że w polskim języku mówionym zaimek ten pełni funkcje
zarezerwowane w innych językach dla rodzajnika. Wskazuje się, że służy on przede
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Przykład polski za (Venneri 2011: 208-209), tłumaczenie na włoski własne.
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wszystkim do sygnalizowania przez nadawcę, że NP ma zidentyfikowanego referenta
(Wróbel 1984: 47), co jest równoznaczne z funkcją rodzajnika148. Inni wskazują na to, że
zaimek ten w języku polskim może pojawiać się w kontekstach zarezerwowanych
w innych językach wyłącznie dla rodzajników, takich jak skojarzeniowa anafora (Bartnik
2015: 14-15). Na przykład149:
Wczoraj byłem w kinie. Ale (ten) film był nudny.
Por. tłumaczenie na włoski:
Ieri sono stato al cinema. Il film è stato noioso.
Sam Bartnik (2015: 15) zwraca uwagę, że w alternatywnej, bardziej emocjonalnej wersji
zdania polskiego zaimek ten zdaje się obowiązkowy:
Ależ ten film był nudny!
Z kolei bardziej potoczna i emocjonalna wersja zdania włoskiego również dopuszcza
użycie zaimka wskazującego zamiast rodzajnika określonego:
Quanto è stato noioso il/quel film!
Jest to zgodne z obserwacjami Bacz (1991: 13), która podkreśla, że zaimek ten
w języku polskim jest używany również w oderwaniu od funkcji deiktycznej, jako
formalny wykładnik emfazy lub nacechowania emocjonalnego (pozytywnego lub
negatywnego), na przykład150:
Ten Kissinger, to ci dopiero gość! (mieszanka podziwu i zazdrości)
Nie podoba mi się ta cała znajomość. (dezaprobata)
Pracuje jak ten wół. (emfaza)
Są to te same konteksty, w których w języku francuskim i angielskim pojawia się rodzajnik
określony (chociaż czasami bywa on wymienny z zaimkiem wskazującym).
Obok opinii upatrujących w zaimku ten wykładnika określoności w polskim języku
mówionym (Wróbel 1984: 50), pojawiają się też bardziej stonowane poglądy. Bacz
(1991: 13) upatruje w zaimku ten dobrego kandydata na rodzajnik, gdyby miał się on
rozwinąć w języku polskim. Natomiast według Bartnika (2015: 17-18) w języku polskim
zachodzi proces gramatykalizacji zaimka ten jako rodzajnika, ale nie osiągnął on jeszcze
końcowej fazy. Na proces w toku wskazywałyby nie tylko niektóre użycia zaimka ten, ale
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Według Wróbla (1984: 48-49) ma to miejsce również w przypadku użycia zaimka ten, gdy referent NP
jest obecny w sytuacji mówienia. W tym wypadku dodatkowo pojawia się informacja dotycząca bliskości
przestrzennej widoczna w opozycji ten - tamten, ale informacja ta często jest oddawana w nieadekwatny
sposób, ponieważ zaimek ten bywa używany również do wyrażania oddalenia od centrum deiktycznego.
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Przykład za (Bartnik 2015: 14), tłumaczenie na włoski własne.
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Przykłady za (Bacz 1991: 9-11).
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również ich miejsce występowania (język mówiony lub tak czy inaczej bardzo
kolokwialny język Internetu) oraz fakt, że zaimek ten występuje w wielu kontekstach
semantycznie niejednoznacznych, które dopuszczają w innych językach zarówno
rodzajnik, jak i zaimek wskazujący, co może sprzyjać zmianie.
Kolejną grupą, która często pojawia się na liście środków leksykalnych
wyrażających określoność w języku polskim, są zaimki przymiotne dzierżawcze151. Warto
zauważyć, że w języku włoskim rodzajnik, poza pewnymi wyjątkami, prawie zawsze
towarzyszy zaimkowi dzierżawczemu, przy czym może to być również rodzajnik
nieokreślony. Ponadto w niektórych kontekstach rodzajnik określony może samodzielnie
pełnić funkcję dzierżawczą (por. str. 40 niniejszej pracy). „Encyklopedia języka polskiego”
(Laskowski 1999a: 437) wymienia następujące zaimki dzierżawcze w języku polskim:
mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich, swój.
Powyższe dwie grupy zaimków przymiotnych są najczęściej wymieniane jako
możliwe odpowiedniki rodzajnika w językach bezrodzajnikowych, nie są to jednak jedyne
możliwe środki leksykalne oddające określoność. Maslina Kartušić (1983: 125-135) na
podstawie analizy tłumaczeń z włoskiego na serbsko-chorwacki i vice versa przytacza
jeszcze kilka zdecydowanie rzadziej używanych środków leksykalnych, które mogą
oddawać wartość rodzajnika. Poniżej przytoczone są te z nich, które można zastosować
również w języku polskim:
- zaimek osobowy trzeciej osoby zastępujący całą określoną NP;
- zaimek przysłowny, np. sul ponte – tu na moście;
- zdanie podrzędne, np. dal negozio – ze sklepu, w którym pracował;
- liczebnik obydwa, jeśli rodzajnik określony stoi przed liczebnikiem due.

9.1.2 Środki leksykalne wyrażające nieokreśloność w języku polskim
Wśród

najczęściej

wymienianych

leksykalnych

odpowiedników

rodzajnika

nieokreślonego w języku polskim wymienia się oczywiście zaimki przymiotne
nieokreślone152. „Encyklopedia języka polskiego” (Laskowski 1999b: 438) podaje, że
w języku polskim wiele zaimków nieokreślonych jest utworzonych od zaimków pytajnych
(w przypadku zaimków przymiotnych będą to głównie zaimki jaki i który) za pomocą
sufiksu -ś (jakiś, któryś), -kolwiek (jakikolwiek, którykolwiek), partykuły bądź (jaki bądź,
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Por. (Kartušić 1983: 118, Sawicka 1984: 57).
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Por. (Sadziński 1981: 90-92, Kartušić 1983: 119, Papierz 2009: 62-63, Zergollern-Miletić 2009: 71,
Szwedek 2010: 89, Kwapisz-Osadnik 2012: 40).
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który bądź, jakikolwiek bądź, którykolwiek bądź), prefiksu nie- (niejaki, niektórzy). Do
zaimków nieokreślonych zalicza się również: pewien i jeden.
Jak widać, zaimki nieokreślone w języku polskim to dosyć duża i niejednorodna
grupa. Część z nich znaczeniowo bardziej odpowiada włoskim zaimkom nieokreślonym
niż rodzajnikowi nieokreślonemu (np. jakikolwiek – qualsiasi). Wśród tych, które
odpowiadają rodzajnikowi nieokreślonemu najczęściej wymienia się: jakiś, jeden, pewien.
W tej grupie uwagę zwraca zaimek nieokreślony jeden. Ma on identyczną formę
z liczebnikiem głównym, co zbliża go do włoskiego rodzajnika nieokreślonego, chociaż
w przeciwieństwie do niego może ulegać pluralizacji153 (np. Słyszałam to od jednych
znajomych). Jest to polski odpowiednik łacińskiego słowa, które dało początek włoskiemu
rodzajnikowi nieokreślonemu. Do tej pory zresztą w języku włoskim granica między
rodzajnikiem nieokreślonym a liczebnikiem jeden jest bardzo cienka (por. przypis 7 tej
pracy).
Turkowska

(1980: 45-46)

wyróżnia

trzy

podstawowe

klasy

deskrypcji

nieokreślonych, przyjmując za podstawę rozróżnienia to, dla kogo nazwa nie wyznacza
przedmiotu154:
1) Klasa ‘pewien N’ (znany nadawcy, ale zatajony przed odbiorcą – można uznać, że jest
to odpowiednik nieokreśloności konkretnej w języku włoskim (indeterminatezza
specifica), por. str. 33). Zalicza tu ona NP z takimi wyrażeniami jak: jeden, jeden taki,
pewien, taki (znany nadawcy), niejaki, jaki taki, jakiś (np. w zdaniu: trudno tu
powstrzymać uśmiech komuś mającemu jakieś pojęcie o wojnie).
2) Klasa ‘jakiś N’ (nieznany nadawcy ani odbiorcy, ale istniejący w rzeczywistości i jeden
jedyny według nadawcy, czyli potencjalnie znany komuś innemu – ta klasa zbliża się do
nieokreśloności ogólnej (indeterminatezza non-specifica) w języku włoskim, por. str. 32).
Tu zaliczają się NP z przymiotnikami: nieznajomy, nieznany, niezidentyfikowany,
nieokreślony itp. oraz z zaimkami jakiś i któryś, ale też pewien, niejaki.
3) Klasa ‘jakikolwiek N’ (nieznany ani nadawcy, ani odbiorcy, ani nikomu, bo nie
istniejący w rzeczywistości, a potencjalny, może nim być dowolny element klasy N.
Wyrażenia tego rodzaju są zbliżone do generycznych NP. Łączy je z nimi to, że cokolwiek
153

Jedyny przykład pluralizacji rodzajnika nieokreślonego, bardzo zresztą ograniczony w zasięgu i rzadko
występujący, jest podawany przez Renziego (1991: 360) przy pluralizacji wyrażenia l’uno... l’altro..., jak na
przykład w zdaniu Gli uni esempi non si accordano con gli altri. Przy czym według Renziego uno w tym
wyrażeniu pełni funkcję liczebnika, a nie rodzajnika.
154

Rozgranicza ona niewyznaczność i nieokreśloność, tę pierwszą uznając za specjalny przypadek tej drugiej
(Turkowska 1980: 44).
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orzeka się o jednym okazie klasy, ma zastosowanie do każdego innego okazu tej samej
klasy, jednak nie odnoszą się one do klasy jako całości, ale do jednostkowego jej
elementu155). Do tej klasy należą NP z zaimkami jakikolwiek, którykolwiek, jakiś, każdy
oraz przymiotnikami dowolny, obojętny, wszelki.
Łatwo zauważyć, że niektóre zaimki pojawiają się w kilku klasach jednocześnie. Jest
to spowodowane tym, że punktem wyjścia dla analizy Turkowskiej były wyrażenia
rosyjskie. W pracach poświęconych wyłącznie językowi polskiemu pojawiają się bardziej
szczegółowe opisy różnic pomiędzy zaimkami: jakiś, pewien, jeden. Jakiś jest używany,
gdy mówiący nie jest w stanie zidentyfikować referenta NP. Pewien sygnalizuje, że
nadawca może zidentyfikować referenta NP, ale nie zamierza udzielić tej informacji
odbiorcy. Jeden również sygnalizuje, że mówiący nie chce podzielić się z odbiorcą
informacją umożliwiającą identyfikację referenta NP albo wskazuje na niezidentyfikowany
element zidentyfikowanego zbioru, np. Jedna pani w kolejce mówiła.... Zatem pewien oraz
jeden konkurują ze sobą, przy czym jeden ma bardziej kolokwialny charakter (Topolińska
1984: 314).
Warto zauważyć, że tak jak w przypadku ten, również zaimek jakiś (lub pewien,
jeden jeśli kontekst pozwala na ich użycie) jest czasem obowiązkowy w języku polskim.
Na przykład poniższe zdanie bez zaimka nieokreślonego nie brzmiałoby poprawnie156:
Zadzwoniła do mnie jakaś/jedna/pewna pani i zaczęła mnie prosić, żebym...
Ponadto Kartušić (1983: 143-144) podaje jeszcze zaimki nieokreślone takie jak
jakoś, gdzieś itp. jako możliwe odpowiedniki rodzajnika nieokreślonego w takich
wyrażeniach jak in un modo, in un luogo itp. Tak samo można uznać zaimki nieokreślone,
takie jak coś, ktoś, za odpowiedniki rodzajnika nieokreślonego w wyrażeniach una cosa,
una persona itp.

9.2 Analiza materiału
9.2.1 Charakterystyka ilościowa
Środki leksykalne nie są często wykorzystywane w analizowanej próbce. Leksykalny
ekwiwalent rodzajnika pojawia się w niej zaledwie 96 razy czyli w 9,5% przypadków.
Pojawił się on przy 37 rzeczownikach abstrakcyjnych, 35 rzeczownikach ożywionych oraz
24 rzeczownikach z listy rzeczowników konkretnych. W 38 przypadkach był to
155

Przychodzi tu na myśl użycie w rodzajnika nieokreślonego w NP generycznych, odnoszących się do całej
klasy. Por. str. 36 niniejszej pracy.
156

Przykład za (Mindak 1987: 154).
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ekwiwalent rodzajnika określonego, a w 58 przypadkach nieokreślonego. Jeśli dodatkowo
wziąć pod uwagę zdecydowanie częstsze występowanie rodzajnika określonego, można
dojść do wniosku, że nieokreśloność znacznie częściej domaga się leksykalnej specyfikacji
w języku polskim (w 29% przypadków użycia rodzajnika nieokreślonego w porównaniu
do 4,5% dla rodzajników określonych). Nieznacznie częściej środki leksykalne występują
w tekstach tłumaczonych z włoskiego na polski (53 razy) niż w tekstach tłumaczonych
z polskiego na włoski (43 razy).
Poniższa

tabela

przedstawia

zestawienie

środków

leksykalnych

użytych

w analizowanym materiale w podziale na język źródłowy – w nawiasach znajduje się
liczba wystąpień.
język źródłowy polski

język źródłowy włoski

zaimki nieokreślone ktoś, coś,
gdzieś, kiedyś (8)

pewien (9)

jeden (6)

jakiś (7)

jakiś (5)

ten (6)

zaimki dzierżawcze (4)

zaimki dzierżawcze (6)

pewien (4)

zaimki nieokreślone ktoś, coś,
gdzieś, kiedyś (5)

ten (3)

cały (4)

to (3)

jeden (3)

wszyscy, każdy (2)

nazwisko (3)

zaimki osobowe (2)

zaimki osobowe (3)

któryś (2)

co dzień (1)

liczba mnoga (1)

sporo (1)

nazwisko (1)

taki (1)

podobny (1)

tamten (1)

taki (1)

to (1)
wszyscy (1)
rozwinięcie leksykalne (1)

Tabela 8. Leksykalne ekwiwalenty rodzajnika włoskiego w podziale na język źródłowy

Okazuje się, że w przypadku włoskiego języka źródłowego nie tylko częściej
stosowane są leksykalne odpowiedniki rodzajnika, ale też są one bardziej zróżnicowane,
z większą liczbą środków, które w badanej próbce pojawiają się tylko raz. Może to być
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spowodowane próbami znalezienia odpowiedniego w danym kontekście ekwiwalentu
rodzajnika. Ale być może za mniejsze zróżnicowanie leksykalne ekwiwalentów rodzajnika
w tłumaczeniach z polskiego na włoski odpowiada sam język tłumaczenia, który
zazwyczaj stara się być bardziej wierny oryginałowi. Potencjalne odpowiedniki rodzajnika
mogą więc częściej być przekładane za pomocą tych samych części mowy, na przykład
zaimków lub przymiotników.
Również rozkład najczęściej używanych środków leksykalnych nieco się różni
w zależności od języka źródłowego. Wprawdzie wśród pierwszych pięciu pozycji
większość środków występuje w obydwu językach, ale dla języka źródłowego włoskiego
zawierają one również zaimek wskazujący ten, natomiast dla polskiego języka źródłowego
zaimek jeden. Ogólnie, dla polskiego języka źródłowego najczęstsze środki leksykalne,
którym we włoskim tłumaczeniu odpowiada rodzajnik, częściej wyrażają nieokreśloność.
W przypadku włoskiego języka źródłowego dysproporcja ta pozostaje, ale jest mniejsza.
Podział środków leksykalnych w zależności od rodzajnika przedstawia poniższa
tabela, w nawiasach liczba wystąpień.
rodzajnik nieokreślony

rodzajnik określony

pewien (13)

zaimki dzierżawcze (9)

jakiś (12)

ten (5)

jeden (9)

zaimki osobowe (5)

kiedyś (7)

nazwisko (4)

ten (4)

to (4)

ktoś (4)

cały (3)

któryś (2)

wszyscy (2)

cały (1)

taki (1)

taki (1)

co dzień (1)

coś (1)

tamten (1)

gdzieś (1)

podobny (1)

liczba mnoga (1)

każdy (1)

sporo (1)

rozwinięcie leksykalne (1)

zaimki dzierżawcze (1)
Tabela 9. Leksykalne ekwiwalenty rodzajnika włoskiego w podziale na typ rodzajnika
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Pod względem różnorodności leksykalnej nie ma znaczących różnic pomiędzy
rodzajnikami. Liczba różnych środków leksykalnych jest podobna, również tych, które
w badanej próbce użyte były tylko raz. Zwraca uwagę fakt, że niektóre środki leksykalne
zostały użyte jako ekwiwalenty obydwu rodzajników (w tabeli oznaczone są one na szaro),
co oznacza, że najwyraźniej wyrażają one te komponenty znaczeniowe, które w pewnych
kontekstach mogą towarzyszyć obydwu rodzajnikom. O ile obecność zaimka
wskazującego taki jako odpowiednika rodzajnika nieokreślonego pozostaje w zgodzie
z wymienianymi w literaturze środkami mogącymi wyrażać nieokreśloność, mimo że jest
on zaliczany do zaimków wskazujących, zatem potencjalnie oznaczających określoność,
o tyle użycie w tej funkcji zaimka wskazującego ten zaskakuje, szczególnie że dotyczy to
prawie połowy fraz z tym zaimkiem.

9.2.2 Spojrzenie na wybrane przykłady
Oprócz danych liczbowych warto przyjrzeć się również konkretnym przykładom
użycia leksykalnych ekwiwalentów rodzajnika w języku polskim, szczególnie że, jak
wynika z powyższego zestawienia, niektóre środki leksykalne są używane dla obydwu
rodzajników. Przy czym należy pamiętać, że zdania przytoczone poniżej są tylko
przykładami tego, jakie środki w języku polskim mogą odpowiadać rodzajnikowi
włoskiemu i w żadnym przypadku nie przedstawiają one systematycznych odpowiedniości.
Są raczej ilustracją bogactwa spotykanych rozwiązań.
Najczęściej używanym w analizowanej próbce środkiem leksykalnym jest zaimek
nieokreślony pewien, zaraz za nim plasuje się zaimek nieokreślony jakiś. Nie jest to
zaskakujące – są to dwa bardzo często wymieniane odpowiedniki rodzajnika
nieokreślonego, a to właśnie rodzajnikowi nieokreślonemu częściej odpowiada leksykalny
ekwiwalent w języku polskim. Ich użycie w próbce również nie odbiega od spodziewanych
kontekstów. Zaimek pewien najczęściej występuje z określeniami czasu, jak na poniżej:
Una sera Rool convocò Sennar nella sua cabina.
Pewnego wieczoru Rool wezwał Sennara do swojej kabiny.
(Licia Troisi „La missione di Sennar”)
W pozostałych przypadkach zaimek ten wyrażał indeterminatezza specifica, czyli ten
rodzaj nieokreśloności, w której mówiący jest w stanie zidentyfikować referenta NP, ale
odbiorca nie, jak we fragmencie poniżej:
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«Allora sabato andiamo insieme a fare la spesa? Anche se è il tuo giorno libero?»
«Ma certo, tesoro» disse Soledad. (...)
«Mi potresti portare anche in un altro posto?» azzardò Alice.
– Będziemy mogły zrobić w sobotę razem zakupy? Nawet jeżeli to twój wolny
dzień?
– Ależ oczywiście, skarbie – powiedziała Soledad. (...)
– A czy mogłabyś też pójść ze mną w pewne inne miejsce? – zapytała Alice.
(Paolo Giordano „La solitudine dei numeri primi”)
W podanym przykładzie Alice bez wątpienia jest w stanie zidentyfikować miejsce, do
którego chciałaby pójść, w przeciwieństwie do Soledad.
Zaimek jakiś najczęściej towarzyszy rzeczownikom ożywionym, wprowadza ich
referentów na scenę opowiadania, jak w poniższym przykładzie.
Nemmeno un quarto d’ora fa una donna ha telefonato al centralino della
Questura chiedendo di parlare personalmente col signor Questore. Ha tanto
insistito. Il Questore però era occupato e ha incaricato me di raccogliere la
telefonata. La donna era in preda all’isteria, gridava che in un villino di contrada
Tre Fontane era stato commesso un delitto.
Otóż niespełna kwadrans temu jakaś kobieta zadzwoniła na centralę kwestury,
prosząc o osobistą rozmowę z panem kwestorem. Bardzo nalegała. Jednak
kwestor był zajęty, więc zlecił mi, żebym odebrał za niego telefon. Kobieta miała
atak histerii. Krzyczała, że w willi w dzielnicy Tre Fontane została popełniona
zbrodnia.
(Andrea Camilleri „La voce del violino”)
Powyższy fragment stanowi przykład ilustrujący prototypową sytuację użycia rodzajnika
nieokreślonego – towarzyszy on NP wprowadzającej nowego referenta. Kilka zdań później
do tego samego referenta odnosi się już NP z rodzajnikiem określonym. Po polsku
natomiast po raz drugi rzeczownik pojawia się na początku zdania (co jest zgodne
z przewidywaniami hipotezy szyku). Warto jednak zauważyć, że jeśli dopiero co
wprowadzony referent pojawia się od razu w następnym zdaniu, to najczęściej stanowi on
podmiot domyślny.
Następnym pod względem częstotliwości użycia środkiem leksykalnym są zaimki
wskazujące ten, tamten, taki. W niektórych przypadkach, zgodnie z przewidywaniami,
pojawiają się one w kontekstach, w których po włosku używany jest rodzajnik określony.
Na przykład przy powtórnym wystąpieniu NP, jak poniżej:
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Mi resi conto che c’erano solo tre case e decisi che il luogo ricordava, a chi
l’avesse dimenticato, come la vita fosse una specie di prova generale per l’aldilà.
Non dovevo essere il primo a provare quella sensazione; lo si intuiva dal fatto
che, delle tre case, due erano chiuse e certo deserte.
Wewnątrz znajdowały się tylko trzy domy, a całe miejsce przypominało – temu,
kto już zapomniał – że życie to swego rodzaju próba generalna przed przejściem
do zaświatów. Chyba nie ja pierwszy odniosłem takie wrażenie; wywoływał je
fakt, że dwa spośród tych trzech domów były zamknięte i z pewnością opustoszałe.
(Franco Scaglia, „Il custode dell’acqua”)
albo gdy nadawca i/lub odbiorca może zidentyfikować referenta, który nie jest
bezpośrednio częścią sytuacji mówienia, jak poniżej:
E non ha sentito le cose vergognose che hanno messo in giro?
A nie słyszał pan o tych bezwstydnych plotkach, jakie krążą?
(Leonardo Sciascia „A ciascuno il suo”)
Jednak w czterech przypadkach, wbrew oczekiwaniom, zaimek wskazujący ten
odpowiada rodzajnikowi nieokreślonemu. Wydaje się, że w tych przypadkach
najważniejszą rolą rodzajnika nieokreślonego jest podkreślenie, że referent NP jest jednym
z wielu elementów danej klasy, zgodnie z założeniami teorii wyczerpującości
(inclusiveness), a na dalszy plan schodzi kwestia identyfikacji referenta frazy nominalnej.
Ciekawe jest natomiast, że po polsku takiemu użyciu rodzajnika nieokreślonego może
odpowiadać tradycyjnie kojarzony z określonością zaimek wskazujący. Wydaje się, że
w takich przypadkach użycie zaimka wskazującego ten może wiązać się z możliwością
identyfikacji referenta przez nadawcę, która nie jest wykluczona w przypadku rodzajnika
nieokreślonego. Jest to sytuacja nieokreśloności konkretnej (indeterminatezza specifica)157.
Z drugiej jednak strony nie jest to wyraźnie widoczne w napotkanych przykładach.
W poniższym fragmencie osoba, o której mowa, jest chwilę wcześniej wymieniona
z imienia i nazwiska. Nie ma zatem wątpliwości, co do jej tożsamości czy możliwości
wskazania. We włoskim tekście został użyty rodzajnik nieokreślony, ponieważ osoba,
o której mowa, jest jednym z wielu faszystów.

157

W tym miejscu warto wspomnieć, że również w mówionym/potocznym języku angielskim zaimek
wskazujący this bywa używany w kontekstach nieokreśloności konkretnej (indefinite specific). Por. (Ionin
2006: 211).
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Quando aveva conosciuto il professor Vittorio de Blasco («Dovevi proprio
metterti con un figlio della lupa», aveva commentato ironicamente Ubaldo
Milkovich, suo padre), le era sembrato di toccare il cielo con un dito (...)
Kiedy poznała profesora Vittoria de Blasco („Musiała związać się właśnie z tym
faszystą?” – skomentował to ironicznie Ubaldo Milkovich, jej ojciec), była
w siódmym niebie.
(Sveva Casati Modignani, „Disperatamente Giulia”)
W polskim zdaniu zaimek wskazujący zdaje się zapewniać spójność tekstu, wskazywać że
to Vittorio de Blasco jest właśnie tym faszystą, do którego odnosi się komentarz ojca.
Może również pełnić funkcję ekspresywną i podkreślać dezaprobatę (por. str. 125
niniejszej pracy). Można sobie wyobrazić to zdanie również bez zaimka wskazującego:
Musiała związać się właśnie z faszystą? ale ma ono wtedy nieco inny wydźwięk. Wyraża
niezadowolenie z faktu, że córka związała się z jakimkolwiek faszystą, podczas gdy wersja
z zaimkiem zdaje się podkreślać niechęć do konkretnej osoby. Można by to zdanie
sparafrazować: Musiała się związać z tym człowiekiem, który jest faszystą? Nie jest
natomiast akceptowalna wersja z zaimkiem nieokreślonym: Musiała związać się właśnie
z jakimś faszystą?, ponieważ ojciec bohaterki wie dokładnie, z kim związała się jego córka,
nie jest to więc jakiś faszysta, ale ten jeden konkretny faszysta.
Inny przykład można spotkać w tłumaczeniu z polskiego na włoski w poniższym
fragmencie.
[Narrator opowiada o listownej znajomości z pewnym człowiekiem, który
gorliwie zapraszał go do swojego domku nad jeziorem, szczegółowo opisując
jego zalety. W pewnym momencie kontakt się urwał.]
Nonostante fossero sempre molto lunghe, le sue lettere non contenevano mai
nessuna confidenza, a parte il fatto che aveva una casa sul lago immersa nei
boschi e un negozio di souvenir in città.
Przy całej wylewności jego listów, nigdy żadnych zwierzeń, prócz tego, że ma ten
domek nad zalewem w lasach i sklep z pamiątkami w mieście.
(Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”)
W tym wypadku zaimek wskazujący ten nie wyraża dezaprobaty, ale przede wszystkim
zapewnia spójność tekstu. Jest to tym bardziej widoczne, że zarówno domek nad jeziorem
jak i sklep z pamiątkami były już wcześniej wspominane w tekście, ale to domek nad
jeziorem i jego zalety są opisywane we wcześniejszych akapitach. Stąd zaimek towarzyszy
tej frazie nominalnej, która jest związana z prominentnym elementem opowiadania.
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Po włosku natomiast nie ma rozróżnienia między tymi dwoma frazami nominalnymi,
obydwu z nich towarzyszy rodzajnik nieokreślony, który, jak już wspomniano wyżej, w tej
sytuacji nie jest sygnałem wprowadzenia nowego referenta do tekstu i nie pełni funkcji
związanej ze spójnością tekstu.
Niewiele mniej niż zaimków wskazujących jest zaimków dzierżawczych. Istotnie,
wśród dodatkowych znaczeń, które w pewnych kontekstach może mieć rodzajnik
określony wymienia się również określenie przynależności (por. str. 40). Zaimki
dzierżawcze są porównywalnie częstym w analizowanej próbce odpowiednikiem
rodzajnika określonego co zaimek wskazujący ten. Co więcej, są konteksty, w których
zaimek dzierżawczy wydaje się nieodzowny, jak poniżej.
«Sì, molto importanti, non solo per me, ma per tutti i Greci.» Si fece
improvvisamente serio, sugli occhi chiari passò un’ombra. «Io credo di sapere di
che si tratta» disse Talos.
– Tak, bardzo ważnego, i to nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich Greków. Nagle
spoważniał, przez jego jasne oczy zaś przemknął cień.
– Zdaje mi się, że wiem, o co chodzi – powiedział Talos.
(Valerio Massimo Manfredi „Lo scudo di Talos”)
Gdyby z polskiego zdania usunąć zaimek dzierżawczy, nie brzmiałoby ono dobrze,
a nawet niektórzy mogli by odnieść wrażenie, że oczy mogą należeć do kogoś innego niż
mówiący. W tym wypadku zatem zaimek dzierżawczy pomaga polskiemu odbiorcy
w identyfikacji referenta NP, po włosku natomiast wystarczy do tego rodzajnik określony.
Jednocześnie jednak użycie zaimka ten zmieniałoby wydźwięk zdania, podkreślając
istotność wyglądu oczu bohatera, podczas gdy w przypadku użycia zaimka dzierżawczego
ich opis stanowi jedynie komentarz. Z drugiej jednak strony zdarzają się również
przypadki, w których zaimek dzierżawczy obecny w zdaniu włoskim nie znajduje się
w zdaniu polskim, na przykład:
Quando scoppiò la guerra la mia nonna polacca disse ai miei genitori (...)
Kiedy zaczęła się wojna, polska babcia powiedziała (...)
Hanna Krall („Dowody na istnienie”)
Wydaje się zatem, że kwestia tego, kiedy zaimek dzierżawczy jest konieczny, aby
doprecyzować znaczenie, a kiedy można go pominąć, bywa dosyć arbitralna i zależy
zarówno od nadawcy, jak i od pewnego konsensusu wśród użytkowników danego języka.
Jest też jedno bardzo ciekawe użycie, w którym zaimek dzierżawczy jest
ekwiwalentem rodzajnika nieokreślonego.
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Silvestro gli disse che aveva ragione e si scusava. Io comunque ero un amico.
Il soldato parve tranquillizzarsi.
Silvestro przyznał mu rację i przeprosił. W każdym razie, jak powiedział, ja jestem
jego przyjacielem. Uspokoiło to żołnierza.
(Franco Scaglia, „Il custode dell’acqua”)
W tym wypadku jednak wydaje się, że włoski zwrot un amico był elipsą wyrażenia un suo
amico158, a polskie tłumaczenie rozwinęło tę elipsę.
Następny pod względem liczebności jest zaimek jeden, który tak jak we włoskim
łączy funkcje liczebnika i zaimka nieokreślonego. Czasem znaczenie liczebnikowe jest
wyraźniejsze, jak poniżej:
Lo Zingaro gli strappò un capello, lo ripose nella sacca e proseguì oltre.
Cygan wyrwał mu jeden włos, schował do torby i ruszył w dalszą wędrówkę.
(Jerzy Ficowski „Gałązka z drzewa słońca”)
Czasem granica między liczebnikiem a zaimkiem jest płynna, jak w tym fragmencie:
Perdona, padre venerabile, il momento inopportuno, ma c'è una cosa che mi
tormenta.
Wybacz, czcigodny ojcze, niewłaściwą porę, gnębi mnie jedna rzecz.
(Jerzy Andrzejewski, „Ciemności kryją ziemię”)
Zdarza się również, że nieokreśloność jest najbardziej wyróżniającym się znaczeniem:
E una volta avevo sentito un fabbro dire a qualcuno che non poteva fare niente,
bisognava saldare.
I razu jednego usłyszałem, gdy kowal do kogoś mówił, że nie da rady, trzeba by to
zespawać.
(Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”)
Zawsze jednak jeden odpowiada włoskiemu rodzajnikowi nieokreślonemu.
Niewiele

mniej

liczna

jest

grupa

zaimków

osobowych

i

rzeczownych

odpowiadających rodzajnikowi określonemu. Zaimki te pełnią funkcję anaforyczną
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Zaimek dzierżawczy zwykle wskazujący na określoność jest tu użyty z rodzajnikiem nieokreślonym.
Jednak jest to połączenie dopuszczalne w języku włoskim (Renzi 1991: 360). W korpusie CORIS znaleziono
14619 takich wystąpień. W takich sytuacjach rodzajnik nieokreślony często sygnalizuje znaczenie ‘jeden
z wielu’ i niekoniecznie ma związek z możliwością identyfikacji referenta frazy nominalnej. Podobne
znaczeniowo wyrażenia można też znaleźć w języku polskim, np.:
Długo zastanawiałam się, czy mam im nadać jakieś swoje imię (...)
(Olga Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych”)
W tym wypadku jednak zaimek jakiś wyraźnie sygnalizuje niemożliwość identyfikacji potencjalnego
imienia, które jeszcze nie zostało nadane. Zatem posesywność nie zawsze jest związana z określonością
referenta, ponieważ czasami wskazanie jego właściciela nie wystarcza do pełnej identyfikacji.
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i odnoszą się do referenta już wspomnianego w tekście zastępując całą frazę nominalną.
Ma to miejsce zarówno w przypadku zaimków osobowych:
La signora Wandzia suonava il violino, la madre della signora Wandzia, invece,
spiava la figlia dal buco della serratura.
Pani Wandzia grała na skrzypcach, matka zaś pani Wandzi podglądała ją przez
dziurkę od klucza, (...)
(Jerzy Pilch „Inne rozkosze”)
jak i w przypadku zaimków rzeczownych:
Non sapeva neppure a chi fosse venuta l’idea di invitare per un soggiorno di
studio proprio lui, la cosa non era legata all’allestimento di una mostra di opere
sue (...)
Nie wiedział nawet, kto wpadł na pomysł, aby na pobyt studyjny zaprosić akurat
jego, nie było to związane z wystawą jego dzieł (...).
(Krzysztof Varga „Aleja niepodległości”)
Referentem takiego zaimka może być nie tylko osoba fizyczna lub przedmiot ale również
cała sytuacja.
Rzadziej występujące w próbce środki leksykalne często w różny sposób pomagają
zidentyfikować referenta NP (w przypadku odpowiedników rodzajników określonych) lub
uwypuklają dodatkowe znaczenia rodzajnika w danym kontekście. Wśród tych
ekwiwalentów znajdują się:
- nazwisko – pozwala w jednoznaczny sposób zidentyfikować osobę, jak na przykład
poniżej:
(...) ebbe la sorpresa di trovare sulla corriera per il capoluogo la vedova Roscio.
(...) Stettero un po’ fermi nella piazza; poi la signora, che aveva improvvisamente
perso quell’aria di fatuità (...) disse che quel giorno era venuta al capoluogo per
una ragione che voleva confidargli.
(...) niespodzianie w autobusie do miasta trafił na panią Roscio. (...) Przez chwilę
stali placu w niepewności, potem pani Roscio, której twarzy zniknął nagle wyraz
próżności (...) powiedziała, że przyjechała do miasta w pewnej sprawie, z której
chciałaby mu się zwierzyć.
(Leonardo Sciascia „A ciascuno il suo”)
We włoskim zdaniu rodzajnik określony jednoznacznie wskazuje, o kim mowa, po
polsku konieczne jest dodanie nazwiska.
- zaimek wszyscy (oraz odpowiedniki znaczeniowe jak na przykład każdy)
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Ecco che da quel momento il tempo cambia di forma, la notte sì dilata, le notti
diventano un’unica notte nella città attraversata dal nostro terzetto ormai
inseparabile (...)
Od tamtej chwili czas przybiera oto inną postać, noc rozrasta się, wszystkie noce
zlewają się w jedno, w mieście przemierzanym przez nasz nierozłączny teraz tercet
(...)
(Italo Calvino „Se una notte d’inverno”)
W tych kontekstach najważniejszym elementem znaczeniowym, który znalazł
odzwierciedlenie w języku polskim jest funkcja generalizująca, rodzajnik określony
jest w nich wykładnikiem klasy, a fraza nominalna, której towarzyszy, odnosi się do
wszystkich elementów tej klasy, co jest bezpośrednio wyrażone w języku polskim.
Taki wykładnik leksykalny rodzajnika określonego współgra też dobrze z teorią
wyczerpującości (inclusiveness).
- przymiotnik cały podkreślający kompletność. Znaczeniowo zbliżony do powyższych
wykładników leksykalnych również powinien dobrze współgrać z użyciem rodzajnika
określonego dającym się wyjaśnić na gruncie teorii wyczerpującości. W analizowanej
próbce odpowiada on zarówno rodzajnikowi określonemu:
La bocca era spalancata in un urlo muto. Come se l’aria fosse stata risucchiata
da quella voragine scura.
Usta były otwarte w niemym krzyku, jakby coś wyssało z tej mrocznej jamy całe
powietrze.
(Donato Carrisi „Il suggeritore”)
jak i rodzajnikowi nieokreślonemu (w tym wypadku użycie rodzajnika nieokreślonego
po włosku wydaje się motywowane przede wszystkim funkcją ekspresywną):
Tutt’e due immobili, gli occhi fissi su quell’immensa distesa d’acqua. Da non
crederci. Sul serio. Da rimanere lì una vita, senza capirci niente, ma continuando
a guardare.
Obydwoje nieruchomi, z oczami utkwionymi w bezbrzeżną połać wody.
Niewiarygodną. Naprawdę. Można by tak stać całe życie, nic nie pojmując, lecz
nie przestając patrzeć.
(Alessandro Baricco „Oceano mare”)
Wydaje się, że w analizowanych przykładach przymiotnik cały oddaje nie tyle główne
znaczenie rodzajnika czyli wyrażanie (nie)określoności, ale raczej jego dodatkowe
funkcje.
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- przysłówek ‘sporo’, który oddaje kwantyfikacyjny wymiar rodzajnika cząstkowego:
È passato del tempo.
Sporo czasu upłynęło.
(Federico Moccia „Ho voglia di te”)
- liczba mnoga, która jest innym sposobem oddania generycznego znaczenia
nieokreślonej NP:
Di solito è un altro uomo che fa cambiare una donna.
Baby zwykle odmienia nowy facet.
(Hanna Kowalewska „Tego lata, w Zawrociu”)
Przy okazji można zwrócić uwagę na to, że NP uwydatniona we włoskim zdaniu przez
frase scissa, po polsku znajduje się na ostatniej pozycji zarezerwowanej dla informacji
nowej.
- przymiotniki dookreślające referenta, tak aby ułatwić jego identyfikację, jak poniżej:
Siamo nel 1961, l’America è ancora sotto choc per la recente vittoria di Fidel
Castro e non vuole che la cosa si ripeta da altre parti.
Ameryka jest w tym czasie – rok 1961 – pod świeżym wrażeniem zwycięstwa
Fidela Castro i nie chce, aby podobna historia powtórzyła się w innych krajach.
(Ryszard Kapuściński „Szachinszach”)
- rzeczowniki, które tak jak przymiotniki, uzupełniają znaczenie NP:
„A proposito…” a questo ultimo dato Claudio acquista un po' di speranza, „ma
nel caso, voi prendete indietro una macchina, no?”
– A propos… – słysząc ostatnią propozycję, Claudio nabiera odrobiny otuchy –
w wypadku zakupu przyjmujecie w rozliczeniu stary samochód, prawda?
(Federico Moccia „Ho voglia di te”)

9.3 Podsumowanie
W rozdziale zostały przedstawione opisywane w literaturze środki leksykalne, które
mogą w języku polskim odpowiadać rodzajnikowi (w tym rodzajnikowi włoskiemu). Do
najczęściej wymienianych należą zaimki wskazujące i dzierżawcze (dla rodzajnika
określonego) oraz zaimki nieokreślone (dla rodzajnika nieokreślonego). Następnie
przedstawiono użyte w wyłonionej próbce środki leksykalne oddające wartość włoskiego
rodzajnika.
Środki leksykalne odpowiadające rodzajnikowi nieokreślonemu pojawiają się
w polskich tekstach zdecydowanie częściej niż środki odpowiadające rodzajnikowi
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najpopularniejszych ze środków leksykalnych odpowiadających rodzajnikowi z reguły nie
odbiega od oczekiwań, ale jednocześnie w tekstach pojawiają się takie rozwiązania,
których zwykle się nie wymienia, na przykład przymiotniki cały i podobny czy przysłówek
sporo. Bogactwo języka w tej kwestii wychodzi poza ramy przewidywań. Warto również
zwrócić uwagę na to, że środkom leksykalnym tradycyjnie wyrażającym określoność
i nieokreśloność w języku polskim nie zawsze odpowiadają określone i nieokreślone frazy
nominalne w języku włoskim. Najbardziej wyróżnia się pod tym względem użycie zaimka
wskazującego ten, który pojawia się przy 5 frazach nominalnych, które po włosku są
określone i przy 4 frazach nominalnych, które po włosku są nieokreślone. Niekoniecznie
oznacza to, że takie środki nie wyrażają (nie)określoności (a przynajmniej nie zawsze).
Raczej taka niezgodność jest możliwa dlatego, że ten sam rodzajnik w języku włoskim jest
używany w wielu różnych kontekstach i jego użycie może implikować dodatkowe
znaczenia. Czasem właśnie to one okazują się bardziej istotne w danym kontekście
(przynajmniej w odczuciu tłumacza), co sprawia, że wybrany odpowiednik leksykalny nie
oddaje (nie)określoności NP z tekstu źródłowego. Warto zauważyć, że gdy rodzajnikowi
nieokreślonemu w polskim tekście odpowiadają środki leksykalne zwykle łączone
z określonością,
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rodzajnika
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wyczerpującości niż na gruncie teorii identyfikowalności. Być może w języku polskim
użycie zaimków wskazujących jest bardziej związane z możliwością identyfikacji referenta
frazy nominalnej niż z innymi komponentami znaczeniowymi rodzajnika.
Można też zauważyć, że środki leksykalne odpowiadające rodzajnikowi w tekstach
tłumaczonych z włoskiego są bardziej różnorodne, choć z drugiej strony część z nich jest
używana bardzo rzadko. Najprawdopodobniej jest to spowodowane chęcią jak najlepszego
oddania znaczenia włoskiego zdania związaną z poszukiwaniem ku temu odpowiednich
środków. W przypadku tłumaczenia z języka polskiego często wierniejszym rozwiązaniem
wydaje się użycie zaimka lub przymiotnika, a nie właśnie rodzajnika, który w języku
polskim nie występuje.
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10. Zależności między środkami w języku polskim mogącymi odpowiadać
włoskiemu rodzajnikowi
10.1 Zakres potencjalnego występowania wybranych środków
W poprzednich punktach rozpatrywano każdy z potencjalnych mechanizmów
oddawania wartości rodzajnika włoskiego w języku polskim osobno. Warto natomiast
przyjrzeć się im również łącznie. Rozpatrywane hipotezy dotyczą bardzo różnych zjawisk
i wzajemnie się nie wykluczają. Czy istnieją między nimi jakieś powiązania?
Najpierw należy zauważyć, że jedynym ekwiwalentem rodzajnika, który może
potencjalnie pojawić się w każdym zdaniu, są środki leksykalne. Hipotezy szyku i aspektu
już na wstępie podlegają ograniczeniom i nie mają zastosowania do każdej sytuacji.
Hipoteza aspektu dotyczy tylko dopełnień bliższych, z kolei hipoteza szyku nie obejmuje
użycia rodzajnika przy stopniu najwyższym przymiotnika, z liczebnikami porządkowymi,
w zwrotach idiomatycznych, jak również w pytaniach, zdaniach przeczących i zdaniach
o znaczeniu ogólnym (generycznym).
W wybranej próbce 138 zdań jest wyłączonych z zakresu obydwu hipotez, zatem
potencjalnie wartość rodzajnika włoskiego może w nich być oddana wyłącznie za pomocą
leksyki. Dla 663 zdań potencjalnymi środkami wyrażania (nie)określoności są leksyka
i szyk, a dla zaledwie 28 leksyka i aspekt. W przypadku 183 zdań wartość włoskiego
rodzajnika może być potencjalnie oddana za pomocą każdego z analizowanych
mechanizmów (leksyka, szyk i aspekt). Ujęcie procentowe przedstawia wykres 24.

3%

13%

18%
tylko leksyka
leksyka i szyk
leksyka, szyk i aspekt
leksyka i aspekt

66%

Wykres 24. Procentowy udział zdań, w których można zastosować analizowane środki
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Widać wyraźnie, że największą grupę stanowią zdania, w których wartość rodzajnika
można oddać za pomocą szyku lub środków leksykalnych. Druga w kolejności, ale
znacznie mniejsza, jest grupa zdań, w których mogą pojawić się wszystkie analizowane
w niniejszej rozprawie środki potencjalnie odpowiadające rodzajnikowi włoskiemu. Nieco
mniejsza, ale porównywalna, jest grupa, w której wartość rodzajnika może być oddana
wyłącznie środkami leksykalnymi. Biorąc pod uwagę zakres hipotezy szyku oraz hipotezy
aspektu, zrozumiała jest dysproporcja między liczbą zdań, do których można je odnieść
(około 84% zdań z próbki w przypadku hipotezy szyku i 21% zdań w przypadku hipotezy
aspektu). To co zwraca uwagę, to całkiem znaczny procent zdań, do których nie można
zastosować wydawałoby się dosyć uniwersalnej hipotezy szyku. A należy pamiętać, że
w analizie nie wyłączono generycznego użycia rodzajnika, w zasadzie nią nieobjętego.
Okazuje się zatem, że jedynym naprawdę uniwersalnym mechanizmem, który może
oddawać wartość rodzajnika włoskiego w języku polskim, pozostają środki leksykalne,
które, jak wspomniano w poprzednim rozdziale, używane są dosyć rzadko.

10.2 Wybrane środki w analizowanym materiale
Dla różnych zdań i dla różnych fraz nominalnych zakres dostępnych środków
oddających wartość włoskiego rodzajnika jest różny. Warto sprawdzić, czy ma to wpływ
na częstość faktycznego występowania opisywanych mechanizmów. Okazuje się, że
istotnie większa liczba dostępnych sposobów wyrażania wartości włoskiego rodzajnika
przekłada się na zwiększenie liczby zdań, w których któryś ze wspomnianych
mechanizmów występuje, a zatem w których w języku polskim znajdują się potencjalne
wskazówki dotyczące (nie)określoności NP.
W przypadku gdy dostępny jest tylko jeden rodzaj środków potencjalnie
odpowiadających rodzajnikowi – środki leksykalne – występuje on w 11% przypadków.
Gdy dostępne są dwa takie mechanizmy, procent przypadków, w których wystąpił co
najmniej jeden z nich znacząco się zwiększa: jest to 60% dla zdań, w których rodzajnikowi
może odpowiadać szyk i środki leksykalne, oraz 57% dla zdań, w których (nie)określoność
NP może być wyrażona za pomocą aspektu i środków leksykalnych. Procent ten zwiększa
się do 74% dla grupy zdań, w których potencjalnie mogą pojawić się wszystkie omawiane
środki.
Jeśli opisywane mechanizmy faktycznie dostarczają użytkownikom języka polskiego
wskazówek dotyczących odczytania (nie)określoności frazy nominalnej, to okazuje się, że
nie we wszystkich przypadkach są oni zdani przede wszystkim na kontekst. Co więcej,
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należałoby oczekiwać, że dla dopełnień mniejszość będą stanowiły przypadki, które nie
dostarczają żadnych wskazówek dotyczących (nie)określoności fraz nominalnych.
Z drugiej zaś strony dla całości próbki pozostaje to umiarkowane 56% zdań, w których
jakaś wskazówka wystąpiła, co świadczy o wciąż dużej roli kontekstu w odczytaniu
(nie)określoności fraz nominalnych w języku polskim. Opisywane mechanizmy nie mają
więc absolutnego charakteru, a co najwyżej opisują pewne tendencje. Jednocześnie wzrost
liczby dostępnych mechanizmów potencjalnie oddających wartość rodzajnika przekłada się
na wzrost liczby przypadków, w których faktycznie wystąpił co najmniej jeden z nich, co
sugeruje, że mogą być one dosyć niezależne i nie ma znaczących powiązań między nimi.
U ich źródła leżą pewne głębsze zależności i wyrażanie (nie)określoności w języku
polskim jest raczej wypadkową tych głębszych semantycznych zależności niż informacją
przekazywaną samą w sobie.

10.3 Zależności między występowaniem wybranych środków
10.3.1 Środki leksykalne a pozostałe środki mogące odpowiadać rodzajnikowi
Środki leksykalne są jedynym dostępnym uniwersalnym mechanizmem mogącym
odpowiadać rodzajnikowi i mogą współwystępować w dowolnej kombinacji z pozostałymi
opisywanymi środkami. Nie wydaje się jednak, aby były one szczególnie związane
z którymkolwiek z nich. W każdej z wyłonionych wcześniej grup charakteryzujących się
dostępnością różnych mechanizmów odpowiadających rodzajnikowi środki leksykalne
pojawiają się w około 10% przypadków. Nie wydaje się również, aby użycie środków
leksykalnych było w znaczący sposób powiązane z wystąpieniem lub brakiem wystąpienia
pozostałych mechanizmów. Wśród zdań objętych zarówno zakresem hipotezy szyku jak
i hipotezy aspektu dystrybucja środków leksykalnych jest raczej równomierna. Jest to tylko
19 przypadków: w sześciu z nich środki leksykalne wystąpiły razem z zależnościami
przewidywanymi przez hipotezę szyku, w czterech przypadkach razem z zależnościami
przewidywanymi przez hipotezę aspektu, w czterech przypadkach łącznie z zależnościami
przewidzianymi przez obydwie hipotezy i w pięciu przypadkach środki leksykalne były
jedyną wskazówką sugerującą wartość włoskiego rodzajnika.
Mimo to warto przyjrzeć się bliżej potencjalnej korelacji między występowaniem
zależności opisanych przez hipotezę szyku, a pojawieniem się środków leksykalnych. Jak
wspomniano wcześniej, Szwedek spodziewał się, że w przypadku odstępstwa od zasady
każącej umieszczać niekoreferencyjne NP na końcowej pozycji w zdaniu, będą im
towarzyszyć leksykalne wykładniki nieokreśloności (Szwedek 2010: 86-87). Warto zatem
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sprawdzić, czy istotnie użycie środków leksykalnych jest skorelowane z nieprzewidzianą
przez hipotezę szyku pozycją frazy nominalnej w zdaniu. Należy się spodziewać, że środki
leksykalne częściej będą towarzyszyły określonym NP na końcowej pozycji oraz
nieokreślonym NP na niekońcowej (początkowej) pozycji (oczywiście w przypadkach
objętych zakresem tej hipotezy). Poniższe wykresy przedstawiają użycie środków
leksykalnych w zależności od pozycji NP oraz rodzajnika.
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Wykres 25. Pozycja frazy nominalnej w zdaniu polskim zawierającej leksykalny ekwiwalent
rodzajnika w zależności od rodzajnika w języku włoskim – pozycja końcowa i początkowa

100%
pozycja niekońcowe

90%
80%
70%

pozycja końcowa
31

13

23

12

indef

def

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Wykres 26. Pozycja frazy nominalnej w zdaniu polskim zawierającej leksykalny ekwiwalent
rodzajnika w zależności od rodzajnika w języku włoskim – pozycja końcowa i niekońcowa
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Jak widać, spodziewana korelacja nie zachodzi. Jeśli brać pod uwagę tylko NP
z leksykalnym ekwiwalentem rodzajnika na pierwszej i ostatniej pozycji w zdaniu,
w przypadku obydwu rodzajników przeważa pozycja końcowa. Oznacza to, że większość
z tych NP niezależnie od rodzajnika znajduje się na końcu zdania. Czyli leksykalny
wykładnik (nie)określoności częściej występuje zarówno przy określonych NP na pozycji
końcowej (zgodnie z przewidywaniami) jak i przy nieokreślonych NP na pozycji końcowej
(gdzie według hipotezy szyku nie byłoby takiej potrzeby).
Natomiast jeśli brać pod uwagę NP z leksykalnym ekwiwalentem rodzajnika na
końcowej i niekońcowej pozycji w zdaniu, sytuacja się odwraca – najczęstszą pozycją jest
pozycja niekońcowa (chociaż w przypadku rodzajnika określonego jest to minimalna
przewaga). Tym razem leksykalny wykładnik (nie)określoności częściej towarzyszy
określonym NP na pozycji niekońcowej (wbrew oczekiwaniom, chociaż trzeba przyznać,
że różnica jest niewielka) oraz nieokreślonym NP na pozycji niekońcowej (czyli zgodnie
z przewidywaniami).
Pokazuje to, że środki leksykalne mogą pojawiać się niezależnie od tego, czy
pozycja NP wskazuje już na jej koreferencyjną bądź niekoreferencyjną interpretację.
Ponadto ogólnie środki leksykalne odpowiadające rodzajnikowi nie są stosowane często
i pojawiają się przy zaledwie 4,5% określonych NP na pozycji końcowej oraz przy 44%
nieokreślonych NP na pozycji innej niż końcowa. Sam fakt, że dana fraza nominalna nie
znajduje się w polskim zdaniu na pozycji, którą sugerowałby rodzajnik towarzyszący jej
w zdaniu włoskim, nie jest wystarczający, aby pojawił się w niej leksykalny ekwiwalent
rodzajnika. Zdecydowanie nie ma tu ścisłej reguły ani nawet prawdopodobieństwa
większego niż 50%. Warto jednak zauważyć, że w przypadku NP z rodzajnikiem
nieokreślonym na pozycji innej niż końcowa środki leksykalne towarzyszą im częściej niż
średnio dla wszystkich nieokreślonych NP (44% w stosunku do 29%), co sugeruje, że
w przypadku nieokreśloności częściej (chociaż nie zawsze) zachodzi potrzeba jej
sygnalizacji, jeśli nie za pomocą szyku to za pomocą leksyki.

10.3.2 Pozycja dopełnienia bliższego w zdaniu a aspekt czasownika przechodniego
Skoro środki leksykalne występują właściwie niezależnie od pojawienia się innych
środków oddających wartość rodzajnika, być może istnieje jakaś korelacja między
wystąpieniem zależności opisywanych przez hipotezę szyku i hipotezę aspektu. Może to
mieć miejsce tylko dla dopełnień. Na 183 przypadki, w których mogą wystąpić zależności
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opisywane przez obydwie hipotezy, w 131 wystąpiła co najmniej jedna z nich. Wykres 27
przedstawia te przypadki z podziałem na rodzajniki.
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Wykres 27. Występowanie zależności opisywanych przez hipotezę szyku i hipotezę aspektu
w dopełnieniach bliższych

Wyraźnie widać, że dla rodzajnika nieokreślonego zależności opisywane przez
hipotezę szyku można zauważyć równie często w zdaniach, w których występują one
wspólnie z zależnościami przewidzianymi przez hipotezę aspektu, jak i bez nich.
Natomiast zależności przewidywane przez hipotezę aspektu samodzielnie występują
znacznie rzadziej. Może to wynikać z preferencji dla szyku SVO, który, jeśli jest
zachowany dla dopełnień nieokreślonych, automatycznie pozostaje w zgodzie z hipotezą
szyku. W przypadku dopełnień określonych zdań, w których występują zależności
opisywane przez obydwie hipotezy, jest znacznie mniej niż zdań, w których zależności
opisane przez hipotezę aspektu występują samodzielnie. Jeszcze mniej jest zdań, w których
występują tylko zależności opisywane przez hipotezę szyku. Za niewielki odsetek zdań,
w których można zauważyć zależności opisywane przez hipotezę szyku znów może być
odpowiedzialny szyk SVO, tym razem wyznaczający dopełnieniu określonemu miejsce
niezgodne z przewidywaniami tej hipotezy. Zwraca uwagę również znaczna liczba
dopełnień określonych, w których nie występują zależności przewidziane przez żadną
z hipotez. Nie widać zatem żadnej szczególnej korelacji, zarówno dotyczącej
współwystępowania zależności opisywanych przez obydwie hipotezy jak i ich dystrybucji
komplementarnej.
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10.3.3 Dystrybucja wybranych środków w zależności od języka źródłowego
i rodzajnika
Z powyższych analiz wynika, że środki wskazujące (nie)określoność frazy
nominalnej w języku polskim występują właściwie niezależnie od siebie. Warto przyjrzeć
się, czy istnieją jakieś różnice w ich dystrybucji w zależności od języka źródłowego lub
rodzajnika.
Jeśli chodzi o język źródłowy, nie ma zbyt wielu różnic, co wskazuje, że opisywane
mechanizmy działają podobnie w obydwu kierunkach tłumaczenia. Tabela 10 przedstawia
zestawienie wskazówek dotyczących (nie)określoności frazy nominalnej pojawiających się
w tekście polskim w zależności od języka źródłowego.

język źródłowy – polski

język źródłowy - włoski

brak wskazówek (42,43%)

brak wskazówek (46,12%)

szyk (40,37%)

szyk (31,45%)

aspekt (5,98%)

aspekt (7,34%)

leksyka (4,67%)

szyk+leksyka (4,19%)

szyk+aspekt (3,18%)

szyk+aspekt (3,98%)

szyk+leksyka (2,24%)

leksyka (0,63%)

aspekt+leksyka (0,56%)

aspekt+leksyka (0,42%)

szyk+aspekt+leksyka (0,56%)

szyk+aspekt+leksyka (0,21%)

Tabela 10. Występowanie wybranych środków w języku polskim potencjalnie odpowiadających
rodzajnikowi włoskiemu z podziałem na język źródłowy tekstu

Najczęściej występujące opcje dla obydwu języków źródłowych są takie same:
najliczniejsze są frazy nominalne, dla których nie zaobserwowano żadnego z omawianych
mechanizmów, na drugim miejscu znajduje się szyk w zdaniu, na trzecim ze zdecydowanie
niższym odsetkiem aspekt czasownika. Odsetek fraz nominalnych, w których wartość
rodzajnika była oddana tylko szykiem jest wyższy w przypadku polskiego języka
źródłowego (40,37% w porównaniu do 31,45%), również odsetek fraz nominalnych,
w których wartość rodzajnika została oddana za pomocą tylko środków leksykalnych jest
wyższy w przypadku polskiego języka źródłowego (4,67% w porównaniu do 0,63%, przy
czym również odsetek fraz w których ogólnie pojawiły się środki leksykalne
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odpowiadające rodzajnikowi również jest wyższy dla polskiego języka źródłowego: 8,03%
w porównaniu do 5,45%). Różnice te można wytłumaczyć właściwościami języka
tłumaczonego. Język polski cechuje się raczej swobodnym szykiem, co pozwala
tłumaczom dosyć wiernie trzymać się szyku zdania włoskiego, co może się przekładać na
mniejszą skłonność do umieszczania niekoreferencyjnych NP na końcu zdania
a koreferencyjnych NP na pozycji początkowej/środkowej, jeśli nie jest to zbieżne
z układem zdania włoskiego. W przypadku leksyki z kolei to tłumacze z języka polskiego
na włoski mogą chętniej trzymać się oryginału i zaimki wskazujące, dzierżawcze czy
nieokreślone tłumaczyć jako ich bezpośrednie włoskie odpowiedniki, a nie rodzajniki,
których w języku polskim brak. Mimo to różnice między występowaniem analizowanych
środków w zależności od języka źródłowego nie są bardzo duże i teksty tłumaczone
w obydwie strony wykazują te same tendencje w wykorzystaniu środków, które w języku
polskim mogą odpowiadać włoskim rodzajnikom.
Inaczej sytuacja się przedstawia w przypadku podziału na rodzajniki. Dane liczbowe
przedstawia tabela 9.
rodzajnik określony

rodzajnik nieokreślony

brak wskazówek (48,09%)

szyk (36,18%)

szyk (36,16%)

brak wskazówek (28,14%)

aspekt (8%)

leksyka (16,58%)

szyk+aspekt (3,08%)

szyk+leksyka (9,55%)

leksyka (2,58%)

szyk+aspekt (5,53%)

szyk+leksyka (1,6%)

szyk+aspekt+leksyka (2,01%)

aspekt+leksyka (0,49%)

aspekt (1,01%)
aspekt+leksyka (0,5%)

Tabela 11. Występowanie wybranych środków w języku polskim potencjalnie odpowiadających
rodzajnikowi określonemu i nieokreślonemu w języku włoskim

Tym razem różnice między dwoma grupami są znaczne, nie tylko jeśli chodzi
o kolejność najczęściej występujących środków, ale też porównując częstotliwość
występowania danego mechanizmu dla obydwu rodzajników. Przede wszystkim dla
rodzajnika określonego najczęstszą opcją jest brak środków wyrażających określoność
w zdaniu polskim, podczas gdy dla rodzajnika nieokreślonego jest to druga w kolejności
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opcja – częściej pojawiają się NP, w których nieokreśloność frazy nominalnej jest
sygnalizowana za pomocą szyku. W obydwu grupach frazy nominalne, w których
(nie)określoność jest sygnalizowana tylko za pomocą pozycji NP w zdaniu, stanowią
bardzo podobny odsetek wszystkich analizowanych NP (około 36%), ale dla rodzajnika
określonego fraz, w których nie występuje żaden z analizowanych mechanizmów, jest
o 20 punktów procentowych więcej niż dla rodzajnika nieokreślonego. Udział leksyki jako
środka wskazującego (nie)określoność NP jest znacznie większy w przypadku rodzajnika
nieokreślonego (16,58% samodzielnie i 28,64% łącznie z innymi środkami w porównaniu
do 2,58% samodzielnie i 4,67 łącznie z innymi środkami w przypadku rodzajnika
określonego). Jeśli chodzi o aspekt, to w przypadku rodzajnika określonego zdecydowanie
częściej jest to jedyny środek wyrażający określoność NP (8% w porównaniu do 1,01%),
ale odsetek zdań, w których w ogóle pojawiły się zależności przewidywane przez hipotezę
aspektu jest podobny w przypadku obydwu rodzajników (11,57% dla rodzajnika
określonego i 9,05% dla rodzajnika nieokreślonego). Okazuje się zatem, że nieokreślonym
frazom nominalnym w języku polskim częściej towarzyszą jakiekolwiek wskazówki
dotyczące ich nieokreśloności i dzieje się to w dużej mierze za sprawą środków
leksykalnych.
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Wnioski
Celem niniejszej rozprawy było zebranie najczęściej przytaczanych w literaturze
środków dostępnych w języku polskim, które mogą odpowiadać rodzajnikowi, oraz
skonfrontowanie ich z polsko-włoskim materiałem empirycznym. W tym celu stworzono
niewielki równoległy korpus polsko-włoski składający się z tekstów, które można
zaklasyfikować jako prozę literacką. Wnioski zawarte w niniejszej pracy odnoszą się
w pierwszej kolejności do tekstów tworzących korpus i mogą podlegać uogólnieniu na
literacki język pisany. W pracy przyjmuje się, że frazy nominalne, którym w języku
włoskim towarzyszy rodzajnik określony również po polsku są określone, a te, którym
towarzyszy rodzajnik nieokreślony – nieokreślone. Należy jednak pamiętać, że użycie
rodzajnika nie jest identyczne we wszystkich językach, w których on występuje i wszelkie
twierdzenia należy interpretować jako odnoszące się do pary języków polski-włoski.
Pod uwagę wzięto trzy mechanizmy mogące odpowiadać w języku polskim
włoskiemu rodzajnikowi. Pierwszym z nich jest szyk zdania w języku polskim. Zgodnie
z hipotezą szyku nieokreślone frazy nominalne będą umieszczane w polskim zdaniu na
ostatniej pozycji, a określone frazy nominalne na pierwszej pozycji (lub innej niż końcowa
w zależności od wersji hipotezy). Drugim analizowanym mechanizmem jest aspekt
czasownika przechodniego w języku polskim. Zgodnie z hipotezą aspektu dopełnienie
bliższe czasownika w aspekcie niedokonanym będzie nieokreślone, a dopełnienie bliższe
czasownika w aspekcie dokonanym będzie określone. Ostatnim z analizowanych
mechanizmów jest użycie środków leksykalnych. Wśród najczęściej wymienianych
środków leksykalnych wyrażających określoność frazy nominalnej w języku polskim
znajdują się zaimki wskazujące i dzierżawcze, a wśród środków wyrażających
nieokreśloność zaimki nieokreślone.
Analiza materiału empirycznego pokazała, że żaden z opisanych wyżej
mechanizmów nie ma absolutnego i uniwersalnego charakteru. Przede wszystkim,
z wyjątkiem środków leksykalnych, które mogą towarzyszyć dowolnej frazie nominalnej,
szyk wyrazów i aspekt czasownika nie zawsze mogą być wskazówką dotyczącą
(nie)określoności frazy nominalnej w języku polskim. Hipoteza aspektu dotyczy tylko fraz
pełniących funkcję dopełnienia bliższego (21% próbki). Ale również hipoteza szyku nie
dotyczy każdej frazy nominalnej, która może pojawić się w tekście. Istnieje szereg
okoliczności, w których w języku włoskim używany jest rodzajnik, a których pojawienie
się wyklucza możliwość oddania jego wartości za pomocą szyku. Są to na przykład użycie
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rodzajnika przy stopniu najwyższym przymiotnika, razem z liczebnikiem porządkowym,
w wyrażeniach idiomatycznych, w zdaniach pytających, przeczących i o znaczeniu
ogólnym. Korelacji opisywanej przez hipotezę szyku można się spodziewać w około 84%
zdań z wyłonionej próbki.
Z drugiej zaś strony, nawet w tych przypadkach, w których można się spodziewać,
że szyk wyrazów w zdaniu, aspekt czasownika przechodniego czy środki leksykalne
w języku polskim będą oddawały wartość włoskiego rodzajnika, nie zawsze ma to miejsce.
W całej próbce 56% zdań polskich zawierało co najmniej jedną z wyżej wymienionych
wskazówek sygnalizujących (nie)określoność frazy nominalnej (tak jak była ona
oznaczona za pomocą rodzajnika po włosku). Okazuje się zatem, że w dużej części
przypadków (nie)określoność frazy nominalnej w języku polskim pozostaje kwestią
kontekstu.
Sam fakt, że w danym polskim zdaniu wystąpiła spodziewana korelacja między
pozycją frazy nominalnej, aspektem czasownika czy leksykalnym wykładnikiem
(nie)określoności a rodzajnikiem towarzyszącym równoważnej frazie nominalnej w języku
włoskim nie oznacza jeszcze, że chodzi o regularną zależność. W przypadku hipotezy
szyku korelacja pozycji frazy nominalnej w zdaniu polskim z rodzajnikiem towarzyszącym
równoważnej frazie w zdaniu włoskim okazała się istotna statystycznie tylko dla
niewielkiego wycinka wszystkich zdań. Miało to miejsce w przypadku fraz w funkcji
podmiotu, fraz, których ośrodkiem jest rzeczownik ożywiony, fraz odnoszących się do
istotnego tematu narracji (referent NP został co najmniej jeszcze raz wspomniany
w obrębie akapitu) oraz fraz występujących w zdaniach, w których była co najmniej jedna
określona i jedna nieokreślona fraza nominalna. Wreszcie korelacja okazała się istotna
statystycznie również w przypadku zdań o takich samych cechach co przykłady ilustrujące
hipotezę szyku podane przez Szwedka159, a część z tych cech pokrywa się z przypadkami
wymienionymi powyżej. Okazuje się zatem, że tylko w określonych sytuacjach można się
spodziewać, że pozycja frazy nominalnej w zdaniu polskim będzie odzwierciedlała
wartość rodzajnika towarzyszącego równoważnej frazie w zdaniu włoskim, a i tak nie jest
to ścisła zasada, ponieważ na szyk zdania polskiego wpływa wiele różnych czynników
(w przypadku dopełnienia bliższego na przykład widać wyraźnie wpływ szyku SVO).
Potwierdza to opinię Chestermana (2005: 146-147), który uważa, ze zależność
między pozycją frazy nominalnej w zdaniu (fińskim) a rodzajnikiem (angielskim) jest
159

Były to zdania pojedyncze z frazą nominalną, której ośrodkiem jest rzeczownik ożywiony lub konkretny,
w funkcji podmiotu, dopełnienia lub okolicznika miejsca.
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oparta na prawdopodobieństwie. Przy nienacechowanym szyku na początku zdania
(w języku fińskim) zwykle umieszczana jest informacja znana, która zwykle jest wyrażana
za pomocą określonych fraz nominalnych (w języku angielskim), zatem frazy nominalne
znajdujące się na początku zdania są interpretowane jako określone. Podobnie dzieje się
z frazami nominalnymi znajdującymi się na końcu zdania (w języku fińskim), które
zwykle są interpretowane jako nieokreślone, ponieważ nowa informacja często jest
kojarzona właśnie z nieokreślonymi frazami nominalnymi (w języku angielskim).
Jednocześnie jednak, gdy pojawią się dodatkowe sygnały wskazujące na inne odczytanie
(nie)określoności frazy nominalnej (leksyka, ale też kontekst czy wiedza o świecie)
pozycja frazy nominalnej w zdaniu (fińskim) przestaje być powiązana z jej
(nie)określonością (w języku angielskim).
Na podstawie analizowanej próbki można przypuszczać, że w języku polskim
w przypadku rzeczowników ożywionych, albo takich, na których skupia się uwaga autora,
albo pełniących funkcję podmiotu, nowa informacja znajdująca się na ostatniej pozycji
w zdaniu istotnie częściej jest wyrażana za pomocą frazy nominalnej, której po włosku
towarzyszy rodzajnik nieokreślony, a informacja znana umieszczana na początku za
pomocą NP, którym w języku włoskim towarzyszy rodzajnik określony. Jednocześnie
w takich przypadkach rzadziej występują dodatkowe okoliczności zmieniające ten stan
rzeczy. Warto zauważyć, że wymienione wyżej cechy są charakterystyczne dla fraz
nominalnych, których referent pełni prominentną rolę w opowiadanej historii jako agens.
I właśnie w takiej sytuacji można mówić o regularnej zależności pozycji NP w zdaniu
polskim i rodzajnika towarzyszącego równoważnej włoskiej NP.
W przypadku hipotezy aspektu korelacja aspektu czasownika przechodniego
w zdaniu polskim z rodzajnikiem towarzyszącym dopełnieniu bliższemu w języku
włoskim nie okazała się istotna statystycznie, nawet po wyłączeniu z próbki zdań,
w których aspekt niedokonany wyrażał czynności habitualne (wskazywane przez samą
Lindvall jako przewidywane wyjątki w opisywanej przez nią korelacji). Również
w przypadku tej hipotezy u jej podstaw leżą głębsze zależności, tym razem dotyczące
przechodniości zdania. W zdaniach o wysokim stopniu przechodniości częściej będą się
pojawiały czasowniki dokonane, jednocześnie dopełnienia częściej będą określone
i odwrotnie, w zdaniach o niskim stopniu przechodniości czasowniki zwykle będą
niedokonane, a dopełnienia bliższe nieokreślone. Jednak jak się okazuje w przypadku pary
języków polski-włoski inne aspekty zjawiska przechodniości mają większy wpływ na
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wybór rodzajnika w języku włoskim i/lub aspektu czasownika w języku polskim, co
przekłada się na brak regularnej zależności między tymi dwoma zjawiskami.
Nawet w przypadku leksyki, tam gdzie zostały zastosowane dodatkowe środki
leksykalne po stronie polskiej, nie zawsze były to środki przewidywane w literaturze. Nie
chodzi tylko o sposoby wyrażania (nie)określoności, o których zwykle się nie pisze (często
są one zależne od kontekstu), ale również o zaimki wskazujące i dzierżawcze, które
w niektórych przypadkach pojawiły się w polskich NP będących odpowiednikami
nieokreślonych NP po włosku. I chociaż były to pojedyncze przypadki, a ogólnie niewielka
liczba fraz nominalnych, w których w języku polskim wartość rodzajnika była oddana za
pomocą leksyki, nie pozwala na wyciągnięcie wniosków o ogólnym charakterze, to już
samo istnienie wyjątków sprawia, że nie można mówić o ścisłych zależnościach między
rodzajnikiem towarzyszącym włoskiej frazie nominalnej, a dodatkowym określeniem
leksykalnym, które może pojawić się w tekście polskim.
Podsumowując, analizowane w niniejszej rozprawie środki występujące w języku
polskim, które mogą odpowiadać włoskiemu rodzajnikowi, najczęściej nie mają charakteru
regularnych zjawisk, a jeśli już można mówić o bardziej systematycznych zależnościach,
to dotyczą one ściśle określonych sytuacji i w żadnym wypadku nie mają uniwersalnego
charakteru. U ich źródła leżą głębsze zależności semantyczne, w związku z tym wyrażanie
(nie)określoności w języku polskim częściej wynika ze zbieżności pewnych zjawisk niż
z potrzeby wyspecyfikowania (nie)określoności frazy nominalnej.
Dane pokazują też, że analizowane mechanizmy prezentują się inaczej w zależności
od tego, czy dotyczą rodzajnika określonego czy nieokreślonego. W

tekstach

włoskich

użycie rodzajnika określonego jest zdecydowanie częstsze niż użycie rodzajnika
nieokreślonego (osobną kwestią pozostają frazy nominalne, którym nie towarzyszy żaden
wykładnik (nie)określoności i to, czy wszystkie z nich można uznać za nieokreślone).
Również pod względem liczby pełnionych funkcji oraz liczby kontekstów, w których może
się pojawić rodzajnik określony, zdaje się on mieć szersze zastosowanie, a przynajmniej do
takich wniosków można dojść analizując znajdujące się w gramatykach języka włoskiego
opisy użycia rodzajnika określonego i nieokreślonego.
Jednocześnie w danych można zauważyć, że w polskich tekstach to włoskiemu
rodzajnikowi nieokreślonemu częściej towarzyszą wskazówki dotyczące nieokreśloności
frazy nominalnej (72% nieokreślonych fraz nominalnych z próbki zawiera co najmniej
jeden z analizowanych w pracy środków wyrażających nieokreśloność). Określoność
(wyrażana po włosku rodzajnikiem określonym) częściej musi być odczytywana
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z kontekstu (tylko 52% polskich zdań zawiera co najmniej jedną z opisanych powyżej
wskazówek dotyczących określoności NP). Ponadto środki leksykalne towarzyszą 29%
polskich ekwiwalentów nieokreślonych fraz nominalnych w języku włoskim (44% jeśli
fraza nominalna w zdaniu polskim zajmuje pozycję inną niż końcowa) i zaledwie 4,5%
polskich ekwiwalentów określonych fraz nominalnych w języku włoskim (również 4,5%
jeśli fraza nominalna w zdaniu polskim zajmuje pozycję końcową). Wyraźnie wskazuje to,
że nieokreślone frazy nominalne w języku polskim częściej wymagają jakiegoś sygnału
wskazującego na nieokreśloność i jeśli nie będzie to pozycja w zdaniu, zwiększa się
prawdopodobieństwo, że będzie to leksyka. Podobnej zależności nie można zauważyć
w przypadku rodzajnika określonego, niezależnie od pozycji określonej frazy nominalnej,
leksykalne środki wyrażające określoność pojawiają się równie często. W przypadku
hipotezy szyku można zauważyć, że dla tych przypadków, w których korelacja okazała się
istotna statystycznie, nieokreślone frazy nominalne zwykle częściej znajdowały się na
przewidzianej przez hipotezę końcowej pozycji w zdaniu niż określone frazy nominalne na
niekońcowej. Zatem wydaje się, że w przypadku rodzajnika nieokreślonego zależność
między rodzajnikiem towarzyszącym włoskiej frazie nominalnej a pozycją równoważnej
frazy nominalnej w zdaniu polskim może być nieco silniejsza dla przypadku rodzajnika
nieokreślonego.
Wszystko to wskazuje na sytuację, w której właśnie nieokreśloność częściej
domaga się dodatkowych wskazówek w języku polskim, tak jakby trudniej było ją
odczytać tylko i wyłącznie na podstawie kontekstu. Sugeruje to, że być może w języku
polskim to określoność frazy nominalnej jest domyślną opcją, przynajmniej w zakresie
tych fraz, którym po włosku będzie towarzyszył rodzajnik.
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Załącznik 1
Tagset korpusu CORIS dla języka włoskiego160
V_AVERE
V_ESSERE
V_MOD
V_PP
V_GVRB
V_CLIT
NN
NN_P
ART
PREP
PREP_A
ADJ
ADJ_DIM
ADJ_IND
ADJ_IES
ADJ_POS
ADJ_NUM
CONJ_C
CONJ_S
ADV
INT
C_NUM
PRON_PER
PRON_REL
PRON_DIM
PRON_IND
PRON_IES
PRON_POS
NULL
P_EOS
P_APO
P_OTH

160

formy czasownika avere
formy czasownika essere
formy czasowników potere, dovere, volere
imiesłów przymiotnikowy
pozostałe formy czasownika
formy czasownika pisane łącznie z klitykami
rzeczownik pospolity
nazwa własna
rodzajnik
przyimek
rodzajnik ściągnięty
przymiotnik jakościowy
przymiotnik wskazujący
przymiotnik nieokreślony
przymiotnik pytajny
przymiotnik dzierżawczy
przymiotnik liczebny
spójnik współrzędny
spójnik nadrzędny
przysłówek
wykrzyknik
liczebnik główny
zaimek osobowy
zaimek względny
zaimek wskazujący
zaimek nieokreślony
zaimek pytajny
zaimek dzierżawczy
Kody, symbole...
znacznik granicy zdania
apostrof użyty jako sygnał cytatu
pozostałe znaki interpunkcyjne

Źródło: http://corpora.dslo.unibo.it/TCORIS/EAGLES-like_POSTagset.pdf
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Załącznik 2
Tagset TreeTaggera dla języka włoskiego161
ABR
ADJ
ADV
CON
DET:def
DET:indef
FW
INT
LS
NOM
NPR
NUM
PON
PRE
PRE:det
PRO
PRO:demo
PRO:indef
PRO:inter
PRO:pers
PRO:poss
PRO:refl
PRO:rela
SENT
SYM
VER:cimp
VER:cond
VER:cpre
VER:futu
VER:geru
VER:impe
VER:impf
VER:infi
VER:pper
VER:ppre
VER:pres
VER:refl:infi
VER:remo

161

skrót
przymiotnik
przysłówek
spójnik
rodzajnik określony
rodzajnik nieokreślony
słowo w język obcym
wykrzyknik
symbol listy
rzeczownik pospolity
nazwa własna
liczebnik
znak interpunkcyjny
przyimek
rodzajnik ściągnięty
zaimek
zaimek wskazujący
zaimek nieokreślony
zaimek pytajny
zaimek osobowy
zaimek dzierżawczy
zaimek zwrotny
zaimek względny
znacznik granicy zdania
symbol
czasownik: tryb łączący czas przeszły imperfetto
czasownik: tryb warunkowy
czasownik: tryb łączący czas teraźniejszy
czasownik: tryb oznajmujący czas przyszyły
czasownik: imiesłów przysłówkowy
czasownik: tryb rozkazujący
czasownik: tryb oznajmujący czas przeszły imperfetto
czasownik: bezokoliczniku
czasownik: imiesłów bierny
czasownik: imiesłów czynny
czasownik: tryb oznajmujący czas teraźniejszy
czasownik zwrotny w bezokoliczniku
czasownik: tryb oznajmujący czas przeszły passato remoto

Źródło: http://www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/data/italian-tagset.txt
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Załącznik 3
Tagset TreeTaggera/NKJP dla języka polskiego162
subst
depr
num
numcol
adj
adja
adjp
adjc
adv
ppron12
ppron3
siebie
fin
bedzie
aglt
praet
impt
imps
inf
pcon
pant
ger
pact
ppas
winien
pred
prep
conj
comp
qub
brev
burk
interj
interp
xxx
ign

162

rzeczownik
rzeczownik forma deprecjatywna
liczebnik główny
liczebnik zbiorowy
przymiotnik
przymiotnik przyprzymiotnikowy
przymiotnik poprzyimkowy
przymiotnik predykatywny
przysłówek
zaimek nietrzecioosobowy
zaimek trzecioosobowy
zaimek siebie
czasownik forma nieprzeszła
forma przyszła czasownika ‘być’
aglutynant czasownika ‘być’
pseudoimiesłów
czasownik tryb rozkazujący
czasownik forma bezosobowa
czasownik w bezokoliczniku
imiesłów przysłówkowy współczesny
imiesłów przysłówkowy uprzedni
odsłownik
imiesłów przymiotnikowy czynny
imiesłów przymiotnikowy bierny
czasownik typu winien
predykatyw
przyimek
spójnik współrzędny
spójnik podrzędny
kublik
skrót
burkinostka
wykrzyknik
znak interpunkcyjny
słowo w języku obcym
nieznana forma

Źródło: (Szałkiewicz & Przepiórkowski 2012: 63).
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Załącznik 4
Lista rzeczowników użyta do zawężenia analizowanej próbki
rzeczowniki konkretne
ożywione
uomo
padre
donna
persona
gente
figlio
madre
signora
bambino
ragazzo
re
dottore
amico
signore
cane
bambina
moglie
ragazza
nonna
maga
commissario
professore
cavallo
soldato
marito
fratello
signore
figlia
nonno
scià

rzeczowniki konkretne
nieożywione
cosa
mano
casa
occhio
mondo
voce
testa
strada
piede
porta
terra
via
città
acqua
punto
spalla
luce
libro
chiesa
corpo
silenzio
aria
braccio
fondo
stanza
paese
capello
fronte
capo
finestra
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rzeczowniki abstrakcyjne
volta
tempo
anno
giorno
vita
parte
momento
parola
modo
nome
notte
sguardo
fine
caso
lavoro
posto
sera
pensiero
storia
ora
paura
morte
fatto
guerra
passo
forza
resto
amore
mente
luogo

