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Dopełnienia domyślne a elipsa frazy werbalnej: analiza składniowa 
kontekstów konfirmatywnych w ujęciu minimalistycznym*

1. Dopełnienia domyślne jako problem dla teorii języka

Terminem dopełnienia domyślne określa się dopełnienia, które obecne są w reprezentacji 
logicznej zdania, ale nie są wyrażone w jego warstwie akustycznej. Zagadnienie zerowania 
dopełnień poruszane było w literaturze polonistycznej np. w odniesieniu do zdań takich jak 
(1)–(2), gdzie interpretacja dopełnienia determinowana jest właściwościami semantyczny-
mi poszczególnych czasowników (por. Bobrowski 1981, 1985, 1994; Karolak 1984; Saloni 
1976)1:

(1) Nikt już teraz nie czyta Ø.

(2) Ta dziewczyna ma dopiero 15 lat, a już pije Ø i pali Ø.

Dopełnienia domyślne w (1)–(2) interpretowane są kolejno jako ‘książki’, ‘alkohol’ 
i ‘papierosy/tytoń’. Kontekstowe zerowanie dopełnień również nie pozostało niezauważo-
ne, przy czym zwracano w tym przypadku uwagę m.in. na ograniczoną możliwość opusz-
czania dopełnienia, gdy ramy interpretacyjne pozwalające na odzyskanie jego zawartości
semantycznej są ustalane poprzez odniesienie do wcześniejszego materiału językowego. 

1 W przykładach symbolem ‘Ø’ oznacza się dopełnienie domyślne bez założeń teoretycznych 
dotyczących jego faktycznej reprezentacji składniowej. Symbolem ‘*’ oznacza się zdanie niegrama-
tyczne, symbolem ‘#’ zdanie nieakceptowalne ze względów semantycznych/pragmatycznych. Mate-
riał w nawiasach jest opcjonalny, a materiał w nawiasach poprzedzonych symbolem ‘*’ jest obligato-
ryjny w tym sensie, że jego pominięcie skutkuje niepoprawnością wypowiedzi.

POLONICA XXXIII
PL ISSN 0137-9712

* Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2011/03/N/HS2/01004.



Marta Ruda194

Ten typ dopełnień domyślnych jest zilustrowany w przykładzie (3), cytowanym za Salonim 
(1976: 120)2:

(3) — Czyś zgasił latarkę?
 — Zgasiłem Ø.

Saloni (1976) sugeruje, że pozycja dopełnienia w tego typu przykładach i innych 
przez niego przytaczanych jest wypełniona przez zero zaimkowe (por. też Pisarkowa 
1969). Głównym celem obecnej pracy jest pokazanie, że w przykładach tego typu nie 
mamy do czynienia ze szczególnym typem zaimka pozbawionego cech fonetycznych ani 
nawet nie zachodzi tu elipsa samego dopełnienia sensu stricto, ale raczej elipsa całej frazy 
werbalnej (VP)3.

Według Saloniego (1976) elipsa członów przyczasownikowych uzależniona jest od 
struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzi i jest najbardziej naturalna w wypowie-
dziach dialogowych, gdzie pomijane są człony wchodzące w skład tematu, a wypowiadane 
jedynie te, które należą do rematu. Uwzględniając wagę struktury informacyjnej wypowie-
dzi dla akceptowalności konstrukcji eliptycznych, w artykule tym przedstawiam dodatkową 
grupę kontekstów, które można zestawić z wypowiedziami dialogowymi przytaczanymi 
przez Saloniego (1976) i na podstawie których można wyciągnąć wniosek, że czynnikiem, 
który sprawia, że zerowanie dopełnienia nie prowadzi do niepoprawności zdania w oma-
wianym kontekście, nie jest samo zaistnienie wypowiedzi w tekście dialogowym, ale raczej 
rematyzacja typu konfirmacji, gdzie terminem typ konfirmacji określa się tu rozróżnienie 
pomiędzy negacją a potwierdzeniem. Główne konteksty, których dotyczyć będzie dyskusja, 
to pary pytanie konfirmatywne-odpowiedź [por. (3) powyżej i (4)], reakcje słowne na pole-
cenia [por. (5)], potwierdzenie i zanegowanie asercji [por. kolejno (6) i (7)] oraz konteksty 
kontrastywne [por. (8)]:

(4) Odpowiedź na pytanie konfirmatywne4

 — Przeczytałaś umowę?
 — Przeczytałam Ø. / Tak. (, przeczytałam Ø).
(5) Reakcja na polecenie
 — Odbierz telefon.
 — Już odbieram Ø./Nie odbiorę Ø.

2 Należy w tym miejscu dodać, że zerowanie dopełnień w języku polskim możliwe jest również, 
gdy interpretacja dopełnienia ustalana jest w dyskursie poprzez odniesienie do kontekstu pozajęzy-
kowego; por. (i):

[Kontekst: coś upada](i) 
 A zwraca się do B: — Podniesiesz Ø/to?
3 Saloni (1976) przytacza szeroką gamę przykładów, które — od strony opisowej — można 

zaklasyfikować jako zdania z dopełnieniem domyślnym. Przykłady te nie tworzą zbioru homogenicz-
nego. Tezy stawiane w tej pracy dotyczą tylko bezpośrednio omawianych tu typów kontekstów.

4 Pytania tego typu określane są w literaturze również terminem pytania rozstrzygnięcia  
(por. np. Danielewiczowa 2012).



Dopełnienia domyślne a elipsa frazy werbalnej: analiza składniowa kontekstów konfirmatywnych... 195

(6) Potwierdzenie asercji
 a. — Pani wnuczka zda egzamin.
  — (Na pewno/Oczywiście, że) zda Ø.
 b. — Pani wnuczka nie zda egzaminu.
  — (Na pewno/Oczywiście, że) nie zda Ø.

(7) Zanegowanie asercji
 a. — Pani wnuczka zda egzamin.
  — (Na pewno/Oczywiście, że) nie zda Ø.
 b. — Pani wnuczka nie zda egzaminu.
  — (Na pewno/Oczywiście, że) zda Ø.

(8) Kontekst kontrastywny
 a.  Sąsiedzi plotkują, że moja wnuczka nie obroniła pracy magisterskiej, ale oczywi-

ście obroniła Ø.
 b. Przechwalali się, że wejdą na Everest, ale nie weszli Ø.

Wszystkie powyższe zdania łączy odniesienie się do asercji wyrażonej w poprze-
dzającym kontekście językowym. Konteksty takie w tej pracy będą określane terminem 
kontekstów konfirmatywnych. Są to więc m.in. pary pytanie-odpowiedź, gdzie pytanie 
wymaga potwierdzenia lub zaprzeczenia zawartej w nim asercji [por. (4)], na których 
uwagę koncentruje Saloni (1976), ale również i pozostałe typy wypowiedzi zilustrowane 
powyżej. Dodatkowych typów zdań, które można zestawić ze zdaniami w (4)–(8), wy-
różniających się na tle poprzednich powtórzeniem czasownika, dostarczają emfatyczne 
konteksty afirmacji prawdziwości propozycji zaprzeczonej w poprzedniku i struktury 
z topikalizacją V(P):

(9) Powtórzenie czasownika: emfatyczne wypowiedzi zaprzeczające asercji poprzednika
 — Nauczyciel nie odczyta twojego pisma.
 — Odczyta Ø, odczyta Ø.

(10) Powtórzenie czasownika: topikalizacja V(P)
 — Wysłałaś to pismo?
 — Wysłać Ø, wysłałam Ø, ale czy dojdzie na czas, to nie mam pojęcia.

Typy struktur zilustrowane w (9) i (10) są przedmiotem mojego osobnego opraco-
wania zamieszczonego w tym tomie, w którym argumentuje się, że powstają one na sku-
tek zastosowania m.in. tego samego mechanizmu derywacyjnego, który zostanie zapro-
ponowany poniżej w odniesieniu do struktur (4)–(8). Główny problem badawczy podjęty 
w tym artykule dotyczy wyjaśnienia, dlaczego w zdaniach omawianego tu typu dopełnienie 
zawsze może być domyślne, biorąc pod uwagę znaczne ograniczenia występowania tego 
typu dopełnień w konstrukcjach zdaniowych języka polskiego (por. np. Pisarkowa 1969)5. 

5 Obecna praca koncentruje się na cechach składniowych omawianych konstrukcji i dlatego 
cechy semantyczne i pragmatyczne z nimi związane nie będą dokładnie omawiane.
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Zaproponowana analiza osadzona będzie na gruncie minimalistycznego podejścia do ba-
dania zagadnień językoznawczych, które wykształciło się w ramach generatywnej teorii 
składni (por. m.in. Chomsky 1995, 2000, 2008 oraz dyskusje w Stalmaszczyk 2012).

Sytuując badane zagadnienie w szerszym kontekście struktur niepełnych w języku 
polskim, należy wspomnieć, że gramatyka tego języka dopuszcza różne typy elipsy na po-
ziomie zdania, wyróżnione w językoznawstwie opisowym bądź teoretycznym, takie jak 
np. elipsa frazy werbalnej [por. (11)], a także konteksty znane na gruncie językoznawstwa 
anglojęzycznego jako tzw. gapping [por. (12)], stripping [por. (13)], sluicing [por. (14)] 
oraz fragment answers [por. (15)]6:

(11) Jutro będzie padać, ale w piątek na szczęście już nie powinno <padać>.

(12) Ja przyjdę dzisiaj, a ty <przyjdziesz> jutro.

(13) Nauczyciele dostaną podwyżki i pielęgniarki też <dostaną podwyżki>.

(14)  Wiem, że coś ukradli z Biblioteki Jagiellońskiej, ale nie wiem, co <ukradli z Biblioteki 
Jagiellońskiej>.

(15) — Kto przyszedł?
 — Mama <przyszła>.

Powyższe typy struktur niepełnych charakteryzują się różnymi własnościami in-
terpretacyjnymi i formalnymi i każdy z nich stanowi odrębne zagadnienie badawcze. 
Oprócz elipsy VP, pozostałe typy struktur niepełnych przedstawionych w (12)–(15) nie 
będą tu dalej omawiane, gdyż celem nadrzędnym tej pracy jest sprawdzenie, dla jakich 
kontekstów zawierających dopełnienia domyślne bardziej trafna jest analiza przy wyko-
rzystaniu mechanizmu elipsy VP niż zaimka zerowego czy elidowanej frazy nominalnej 
(NP). Potrzebę tego typu podejścia motywują dyskusje prowadzone na gruncie teorii ge-
neratywnej, sugerujące, że odpowiedzi do pytań takich jak (16) mogą powstawać na kilka 
różnych sposobów. Możliwe jest tu na przykład postulowanie fonetycznie pustego zaimka 
pro [por. (16a); por. np. analizy różnych typów dopełnień domyślnych w Cummins, Ro-
berge 2005; Farkas 1987; Rizzi 1986] lub elidowanej frazy nominalnej w funkcji dopeł-
nienia [por. (16b); por. Duguine 2013; Oku 1998; Şener, Takahashi 2010], lub założenie, 

6 Materiał elidowany, ale obecny w interpretacji zdania będzie tu oznaczany przez przekreś-
lenie i nawiasy ostrokątne. Typ elipsy określany w literaturze anglojęzycznej terminem gapping 
charakteryzuje się elidowaniem czasownika identycznego (pomijając cechy akomodacji) z czasow-
nikiem w poprzedzającym zdaniu składowym zdania złożonego współrzędnie. Terminem stripping 
określa się elipsę całego zdania poza jednym argumentem (oraz negacją lub partykułą wzmacnia-
jącą), sluicing odnosi się do redukcji zdania rozpoczynającego się od zaimka pytajnego, natomiast 
fragment answers to odpowiedzi eliptyczne. Omówienie niektórych zagadnień i cech dystrybu-
cyjnych związanych z tematem struktur eliptycznych w języku polskim można znaleźć w pracy 
Moroza (2002).
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że struktura ta powstaje na skutek elipsy całej frazy werbalnej, poprzedzonej przesunię-
ciem czasownika poza obręb VP [por. (16c); por. Cyrino, Lopes 2012; Cyrino, Matos 
2002; Doron 1990; Goldberg 2005; Gribanova 2013a, 2013b; Huang 1991; Lipták 2012, 
2013; Otani, Whitman 1991]:

(16) — Kupiłeś truskawki?
 a. — Kupiłem pro.
 b. — Kupiłem <[NP truskawki]>.
 c. — Kupiłem <[VP kupiłem truskawki]>.

Ogólnie rzecz ujmując, najbardziej przejrzyste przypadki elipsy frazy werbalnej w języku 
polskim występują w zdaniach zawierających czasownik modalny:

(17) — Mama powiedziała, że powinnyśmy odrobić lekcje.
 — Ale nie powiedziała, że musimy <odrobić lekcje>.

(18) Tato powinien iść do lekarza, ale nie musi <iść do lekarza>.

(19) — Dawniej polowano na jelenie.
  — Teraz też można <polować na jelenie>.

Jako że w powyższych zdaniach elidowany jest czasownik leksykalny, nie stanowią 
one kontekstów, które można uznać za konteksty z dopełnieniem domyślnym. Niemniej 
jednak dla dyskusji w części 2 istotne jest zwrócenie uwagi na charakterystyczną cechę 
interpretacyjną powyższych struktur, a dokładniej na to, że całość materiału z poprzed-
nika struktury eliptycznej odpowiadająca strukturalnie zakresowi materiału elidowanego 
(VP) jest interpretowana w ramach struktury niepełnej. Podobieństwo pomiędzy powyż-
szymi przykładami oraz cechami interpretacji elipsy w kontekstach konfirmatywnych 
(por. część 2) zdaje się sugerować, że oba typy konstrukcji niepełnych mogą powstawać 
na skutek zastosowania tego samego mechanizmu.

Uściślając założenia dotyczące derywacji elipsy VP licencjonowanej przez obecny 
w strukturze czasownik modalny, warto wspomnieć, że na potrzeby tego artykułu przyj-
muje się, zgodnie z założeniami czynionymi w ramach teorii generatywnej, że struktura 
zdania zawiera minimalnie frazy zbudowane wokół ośrodków C, T i V7. W skrócie, ośrodek 
C wprowadza do derywacji cechy związane z illokucją, ośrodek T właściwości związane 
z czasem gramatycznym, a ośrodek V, w którym wprowadzany jest czasownik, odpowiada 
za zależności odnoszące się do czynności/stanu, łącznie z kodowaniem roli uczestników 
czynności. Argumenty czasownika są więc generowane w obrębie VP, a następnie mogą 
zostać przesunięte do wyższych projekcji w obrębie zdania8. Na przykład zakłada się, że

7 Dla jasności opisu, jeżeli nie jest to istotne dla bieżącej dyskusji, abstrahuję tu od dodatkowych 
ośrodków frazowych postulowanych w literaturze, m.in. ośrodka Asp, wprowadzającego cechę aspektu.

8 Przesunięcie rozumiane jest jako ponowne scalenie składnika wprowadzonego do derywacji z in-
nym składnikiem w trakcie dynamicznej budowy struktury w komponencie składniowym gramatyki.
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zarówno podmiot, jak i dopełnienie w zdaniu Co świadek zauważył?, są najpierw scalane 
wewnątrz VP ([fraza nominalna świadek, nosząca rolę tematyczną (theta role) experiensa 
(experiencer), jest pierwotnie scalona w pozycji specyfikatora, a zaimek pytajny, noszący rolę 
tematu (theme), w pozycji dopełnienia]), a następnie ulegają przesunięciu, odpowiednio, do 
pozycji specyfikatora ośrodka T (Spec,T) oraz do pozycji specyfikatora ośrodka C (Spec,C).

W ramach tych założeń, eliptyczne zdanie składowe z przykładu (17) ma następującą 
reprezentację, gdzie dla zachowania prostoty prezentacji abstrahuje się od elementów nie-
istotnych dla bieżącej dyskusji i gdzie czasownik modalny musieć jest reprezentowany jako 
wprowadzony do derywacji w jednym z funkcjonalnych ośrodków w ramach rozszerzonej 
projekcji czasownika F9:

(20) [CP C [TP T [FP FMUSIMY <[VP VODROBIĆ NPLEKCJE]>]]]

Zgodnie z założeniem hierarchicznej struktury frazowej, elipsa frazy werbalnej rozumiana 
jest jako elidowanie wszystkich jednostek dominowanych przez symbol VP. Sytuacja taka 
ma miejsce, jeżeli w jednym z funkcjonalnych ośrodków werbalnych powyżej VP znajduje 
się materiał leksykalny zdolny licencjonować elipsę i jeżeli zachodzi tożsamość pomiędzy 
poprzednikiem a elidowaną frazą werbalną10.

Argumentu przemawiającego za założeniem, że analizowane tu struktury niepełne po-
wstają na skutek elizji/niewypowiadania materiału w pełni reprezentowanego w komponen-
cie składniowym, nie zaś w wyniku wprowadzenia do struktury powierzchniowo niepełnej 
fonetycznie pustej proformy (por. porównanie różnych typów podejść przedstawione w pracy 
Merchanta 2012b i oryginalne prace autorów przez niego cytowanych) dostarcza możliwość 
ekstrakcji materiału generowanego pierwotnie w obrębie frazy elidowanej (VP):

(21)   Powinniśmy odrobić lekcje z matematyki, ale lekcji z polskiego nie musimy <odrobić 
lekcji z polskiego>.

(22) Wiem, kogo chciałabym zaprosić, ale nie wiem, kogo mi wolno <zaprosić kogo>.

Zgodnie z założeniem, że dopełnienie leksykalne ulegające rematyzacji [por. (21)] oraz 
zaimek pytajny w funkcji dopełnienia [por. (22)] są wprowadzane do derywacji składnio-
wej w tej samej pozycji co dopełnienie leksykalne w nienacechowanym wariancie zdań 
oznajmujących, a następnie przesuwają się do wyższej pozycji w obrębie zdania, w której 
otrzymują realizację artykulacyjną, zdania takie jak (21) i (22) sugerują, że struktury elip-

9 Dokładna tożsamość tej projekcji nie jest istotna z punktu widzenia obecnej pracy; por. uwagi 
dotyczące reprezentacji struktur z czasownikami modalnymi w pracach Błaszczak (2001a, 2001b) 
i Błaszczak i in. (w druku). Dla prostoty, pomijam tu też kwestię podmiotu.

10  Kwestia wspomnianej tożsamości dotyczy tego, jakie dokładnie czynnik rządzą relacją po-
między strukturą eliptyczną a jej poprzednikiem i w jaki dokładnie sposób określony zostaje poprzed-
nik. Charakterystyka tożsamości pomiędzy poprzednikiem a jednostką elidowaną nie zostanie podjęta 
w tej pracy. W literaturze podejmowano próby ustalenia, czy tożsamość ta odnosi się do płaszczyzny 
składniowej, semantycznej, czy do obu z nich jednocześnie (syntezę argumentów przemawiających 
za poszczególnymi podejściami można znaleźć w pracy Merchanta 2012b).
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tyczne tego typu mają złożoną reprezentację składniową. Mianowicie generowane są one 
poprzez scalenie dopełnień z czasownikiem, przesunięcie ich do wyższej pozycji w obrębie 
zdania i elidowanie VP, które dzięki uprzedniemu przesunięciu dopełnień nie ma wpływu 
na ich realizację akustyczną.

Kolejnego argumentu przemawiającego za przyjęciem tezy, że zdania takie derywo-
wane są poprzez elidowanie całej VP, a nie poszczególnych jej elementów osobno, dostar-
czają zdania złożone połączone spójnikami takimi jak albo (por. dyskusję na gruncie języka 
rosyjskiego rosyjskiego w Gribanova 2013a):

(23)  Ja chcę szybko upiec sernik albo kupić szarlotkę w ostatniej chwili, ale ty nie musisz 
<szybko upiec sernika albo kupić szarlotki w ostatniej chwili>.

Nawet jeżeli można by założyć, że każdy z elementów wchodzących w skład VP szybko 
upiec sernika i kupić szarlotki w ostatniej chwili może ulec elizji osobno, problematyczne 
byłoby proponowanie tego rozwiązania w stosunku do spójnika. Spójniki nie ulegają elizji 
samodzielnie w innych kontekstach, ani nie mają też wariantów zerowych (w przypadku 
spójników wprowadzających alternatywę):

(24)  Ty za swoją pensję kupisz dom albo pojedziesz w podróż dookoła świata, ja za swoją 
co najwyżej wynajmę mieszkanie *Ø/albo pojadę na weekend w Tatry.

Można więc założyć, że w (23) elidowana jest cała fraza dominująca obie VP.
Powyższe przykłady ilustrują elipsę frazy werbalnej licencjonowaną przez czasownik 

modalny. Niemniej jednak elipsa frazy werbalnej jest też teoretycznie możliwa w konfguracji, 
w której czasownik leksykalny przesuwa się do któregoś z wyższych ośrodków frazowych, 
co jest zilustrowane w przykładzie (25), gdzie symbolem X oznaczono ośrodek frazowy 
w obrębie wyższej projekcji funkcjonalnej czasownika bez określania jego dokładnej toż-
samości, a linią przerywaną zaznaczono elidowaną część struktury:

(25) [XP X + VCZASOWNIK <[VP VCZASOWNIK]>]

Jeżeli czasownik przesunie się do frazy poza obrębem VP, elipsa VP sprawi, że jedynym ele-
mentem generowanym w VP otrzymującym realizację artykulacyjną będzie sam czasownik 
[por. (16c)]. Przesunięcie czasownika w obrębie zdania jest więc warunkiem koniecznym do 
zaistnienia elipsy frazy werbalnej typu interesującego z punktu widzenia analiz dopełnień do-
myślnych. W przypadku zdań z czasownikami przechodnimi tego typu konfiguracja daje bo-
wiem efekt dopełnienia domyślnego, gdyż po zastosowaniu elipsy, dopełnienie — jeżeli samo  
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nie ulega przesunięciu — wraz z innymi elementami scalanymi w ramach frazy wer-
balnej, nie jest wyrażane w warstwie dźwiękowej zdania. Tego typu rozwiązanie było 
proponowane w analizach dopełnień domyślnych w językach takich jak mandaryński 
(por. Huang 1991), japoński i koreański (por. Otani, Whitman 1991), brazylijska odmia-
na języka portugalskiego (por. Cyrino, Matos 2002), język hebrajski (por. Doron 1990; 
Goldberg 2005), irlandzki, suahili, ndendeule (por. Goldberg 2005) oraz rosyjski (por. 
Gribanova 2013a, 2013b). Większość z tych prac zakłada przesunięcie czasownika w ba-
danych językach do ośrodka frazowego T/I, związanego z cechą czasu gramatycznego 
i cechami akomodacji czasownikowej. Gribanova (2013a, 2013b) natomiast sugeruje, 
że również przesunięcie czasownika jedynie do ośrodka Asp, dominowanego przez TP 
i dominującego VP, umożliwia elipsę VP.

Dyskusje na temat pozycji czasownika w języku polskim nie dają jednoznacznej od-
powiedzi na pytanie, czy czasownik przesuwa się do wyższych projekcji funkcjonalnych. 
Witkoś (1998) sugeruje, że czasownik nie przesuwa się wyżej niż Asp (por. też Wiland 
2009), czyli nie trafia do T/I. Borsley, Rivero (1994) oraz Migdalski (2006) zakładają prze-
sunięcie czasownika do T/I. Rozstrzygnięcie tej kwestii jest problematyczne ze względu 
na stosunkowo luźny szyk zdania polskiego, który sprawia, że odniesienie się do pozycji 
czasownika w stosunku do elementów generowanych tradycyjnie na skraju VP nie dostar-
cza wystarczających przesłanek przemawiających za którąś ze wspomnianych możliwości 
analitycznych (por. też Śpiewak, Szymańska 1995). W związku z tymi wątpliwościami wy-
daje się, że elipsa VP musi zostać wzięta pod uwagę w analizach dopełnień domyślnych 
w języku polskim. Konteksty konfirmatywne w szczególności zasługują na rozpatrzenie 
w tym świetle ze względu na szczególną budowę składniową i funkcję informacyjną tego 
typu struktur (por. część 2).

W świetle powyższych uwag w artykule najpierw omówiony zostanie kontekst od-
powiedzi na pytania konfirmatywne [por. (4)], a następnie poruszone zostanie zagadnie-
nie pozostałych typów struktur w kontekstach konfirmatywnych [por. (5)–(8)]. Wszyst-
kie te konteksty — z opisowego punktu widzenia — zawierają dopełnienia domyślne.

2.  Dopełnienia domyślne w kontekstach konfirmatywnych: analiza zakładająca 
elipsę VP

2.1. Pytania konfirmatywne

W języku polskim odpowiedź na pytanie konfirmatywne może zwykle składać się z sa-
mego czasownika powtórzonego z poprzedzającego zdania lub też z partykuły twierdzą-
cej lub przeczącej, po której opcjonalnie może zostać powtórzony czasownik [por. (26)]. 
Jeżeli w pytaniu użyty jest czasownik przechodni, dopełnienie jest zerowane w odpo-
wiedzi na równi z pozostałymi elementami towarzyszącymi czasownikowi, co daje efekt 
zdania z dopełnieniem domyślnym:

(26) — Spisałaś testament notarialnie?
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 a. — Spisałam <testament notarialnie>.
 b. — Nie spisałam <testamentu notarialnie>.
 c. — Tak (, spisałam <testament notarialnie>).
 d. — Nie (, nie spisałam <testamentu notarialnie>).

W tego typu kontekstach rematyzacji podlega negacja lub potwierdzenie, natomiast 
tematem wypowiedzi jest cała struktura zdania zawarta w pytaniu (por. Lipták 2013 oraz 
uwagi w pozycji Saloni 1976). W obecnej pracy zakłada się, że cechę typu konfirmacji do 
derywacji składniowej wprowadza ośrodek frazowy Σ, który może nosić cechę potwier-
dzenia lub negacji (por. Laka 1990). Dla języka polskiego przyjmuje się tu, że ośrodek 
ten dominuje VP i jest dominowany przez TP (por. uwagi dotyczące negacji w Błaszczak 
2001a, 2001b). Ośrodek Σ noszący cechę potwierdzenia jest obecny w kontekstach, w któ-
rych rematyzowane jest samo potwierdzenie. Za Lipták (2013) przyjmuję, że potwierdze-
nie jest nienacechowanym elementem opozycji potwierdzenie-negacja i jest obecne jedynie 
w kontekstach, w których ulega rematyzacji. Jeżeli Σ jest obecna w derywacji i jest rematy-
zowana, czasownik przesuwa się do tej właśnie pozycji11.

Co istotne, tak jak ma to miejsce w przypadku elipsy VP licencjonowanej przez czasow-
niki modalne (por. część 1), przykład (26) pokazuje, że elementy umieszczone w strukturze 
zdania wewnątrz frazy werbalnej są w tym wypadku interpretowane nie tylko w pytaniu, 
gdzie pojawiają się w warstwie dźwiękowej, ale również i w odpowiedzi, gdzie jedynym 
elementem wyrażanym dźwiękowo jest czasownik. Kontrastuje to z wypowiedziami pełny-
mi z punktu widzenia obligatoryjnych elementów przyczasownikowych:

(27) — Spisałaś testament notarialnie?
 — Spisałam go.

Odpowiedź w kontekście pytania w (27) na skutek działania procesów inferencyjnych 
prowadzi do naturalnej interpretacji, w której znaczenie przysłówka jest pominięte, co 
zgodnie z maksymą ilości Grice’a sugeruje jego implicytną negację. Sposób derywacji 
zdań typu (26), który należy rozważyć w obliczu takiego układu danych, polega na za-
stosowaniu mechanizmu elipsy frazy werbalnej. Ściślej rzecz ujmując, różnicę pomiędzy 
(26) i (27) można wywieść, zakładając, że w pierwszym przypadku zdanie dane w odpo-
wiedzi jest reprezentowane w komponencie składniowym, a co za tym idzie, interpreto-
wane semantycznie, zarówno z dopełnieniem, jak i okolicznikiem zawartymi w elidowa-
nej VP. W (27) natomiast dopełnienie jest realizowane akustycznie, co wskazuje na to, 

11  Pytanie, czy czasownik przesuwa się do ośrodka Σ w zdaniach zawierających nierematyzowa-
ną negację, nie zostanie tu rozstrzygnięte. Jeżeli słusznym okaże się przyjąć, że czasownik przesuwa 
się do Σ bez względu na to, czy negacja jest w zdaniu rematyzowana, będzie to oznaczało, że samo 
przesunięcie czasownika do Σ nie wystarczy, by licencjonować elipsę VP i że czynnikiem ją licen-
cjonującym jest w tym wypadku rematyzacja Σ. Przykład (i) pokazuje bowiem, że sama obecność 
negacji w zdaniu nie wystarcza, by możliwa była elipsa VP:

(i) Nie opuściłam ostatniego wykładu, bo inni studenci też *(go) nie opuścili.
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że VP nie jest elidowana i nie zawiera przysłówka w strukturze. Założenie, że okoliczniki 
nie są elidowane samodzielnie, a jedynie jako część VP, wyjaśnia wspomnianą własność 
interpretacyjną zdania (27). Zdanie (26a) ma więc następującą reprezentację składniową, 
gdzie linia przerywana oddziela człon elidowany w komponencie morfofonologicznym, 
zbiór {1. os., l. poj., rodz. ż.} reprezentuje cechy podmiotu, a symbolem AP oznacza się 
frazę przysłówkową12:

(28)
 

Jak pokazano w (28), dzięki przesunięciu czasownika z V do ośrodka frazowego Σ, noszą-
cego w tym wypadku cechę potwierdzenia, czasownik nie podlega elizji, która obejmuje 
wyłącznie elementy wewnątrz VP.

Należy zauważyć, że elipsa frazy werbalnej, która nie obejmuje czasownika leksykal-
nego, nie jest tożsama z zerowaniem poszczególnych elementów wchodzących w skład VP 
osobno ani na poziomie analitycznym, ani z punktu widzenia danych empirycznych, które 
można za jej pomocą wyderywować [por. też dyskusję wokół przykładu (23)]. Widać to 
szczególnie wyraźnie w przypadku języków, w których np. zerowe jednostki nominalne 
nigdy nie mogą występować w funkcji dopełnienia, ale w których w konfiguracji dopusz-
czającej elipsę VP, struktura zdania na pozór przypomina zerowanie dopełnienia (np. w ir-
landzkim; por. McCloskey 1991), lub w których — poza kontekstami elipsy VP — nie można 
opuścić konkretnego typu dopełnienia (np. dopełnienia żywotnego w hebrajskim; por. Do-
ron 1990 i Goldberg 2005, czy też dopełnienia określonego w trzeciej osobie liczby mnogiej 
w węgierskim; por. Lipták 2012, 2013). Tego typu różnic w przewidywanych właściwościach 
pomiędzy mechanizmem opierającym się na wykorzystaniu zerowych zaimków/rzeczowni-
ków z jednej strony i elipsą frazy werbalnej z drugiej można użyć dla ustalenia prawdopo-
dobnej derywacji struktur z dopełnieniami domyślnymi w odniesieniu do języka polskiego.

12 W przypadkach gdy jest to nieistotne dla bieżącej dyskusji, w reprezentacjach podaje się 
ostateczną formę czasownika. Zakłada się jednak, że czasownik w obrębie VP ma postać nieodmie-
nionego rdzenia, a forma, w której jest on realizowany w warstwie morfofonologicznej, ustalana jest 
po odpowiednich operacjach składniowych i morfologicznych.
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Za argument przemawiający za przyjęciem analizy omawianego kontekstu opierają-
cej się na elipsie frazy werbalnej po uprzednim przesunięciu składniowym czasownika do 
wyższej projekcji w strukturze można uznać przede wszystkim to, że materiał poniżej Σ 
musi być elidowany w całości [oznaczenie dotyczące gramatyczności w (29) odnosi się tu 
do odpowiedzi interpretowanych czysto jako potwierdzenie]:

(29) — Dzieci zjadły owoce na podwieczorek?
 a. — Zjadły.
 b. — *Zjadły owoce.
 c. — *Zjadły na podwieczorek.

Podobne przykłady jako akceptowalne przytacza Saloni (1976: 123), zaznaczając jednak-
że, że wymagają one specjalnej intonacji, żeby mogły być zaakceptowane i że niepełność 
struktury danych odpowiedzi skutkuje tym, że interpretowane są jako zaprzeczenie treści 
propozycjonalnej zawartej w pytaniu, a nie jej potwierdzenie:

(30) — Czy wbiłeś gwóźdź młotkiem?
 a. — Wbiłem gwóźdź.
 b. — Wbiłem młotkiem.

Różnice interpretacyjne pomiędzy wypowiedziami, w których elizji ulega cały materiał 
poza czasownikiem, a w szczególności to, że elementy niepowtórzone z pytania przy po-
wtórzeniu innych interpretowane są jako wykluczone ze struktury [odpowiedź w (30a) su-
geruje, że gwóźdź został wbity czym innym niż młotkiem, a odpowiedź w (30b), że wbite 
młotkiem zostało coś innego niż gwóźdź] sugerują, że w przypadku struktur niepełnych 
w (30) nie mamy do czynienia z elipsą frazy werbalnej. W przeciwnym razie wszystkie 
elementy zawarte we frazie werbalnej, która stanowi poprzednik (wbiłeś gwóźdź młot-
kiem), powinny być interpretowane również w strukturze eliptycznej, tak jak ma to miejsce 
w uprzednio omawianych przykładach.

Pozornie podobne do (30) są zdania w (31), cytowane za Salonim (1976: 123):

(31) — Czy wbiłeś gwóźdź młotkiem?
 a. — Nie, wbiłem siekierą.

 b. — Nie, wbiłem hak.

To, czy one również nie mogą zostać uznane za przykłady elipsy frazy werbalnej, nie jest 
jednak wcale jasne. Zgodnie z sugestią Saloniego (1976) w tym przypadku występuje inny 
akcent logiczny pytań niż w kontekstach z powtórzonym jedynie czasownikiem, a zmia-
nie w odpowiedzi w stosunku do pytania ulega człon akcentowany. Rematyzacji ulega 
więc nie tylko cecha typu konfirmacji (propozycja zawarta w pytaniu jest zaprzeczona), 
lecz również jeden z kontrastywnych elementów pary pytanie-odpowiedź, a człon niepo-
wtórzony jest interpretowany w ramach struktur niepełnych [(31a) odnosi się do wbija-
nia gwoździa siekierą, a (31b) do wbijania haka młotkiem, chociaż w tym wypadku i inna 
interpretacja jest możliwa, co jest spowodowane opcjonalnością okoliczników i tym, że



Marta Ruda204

zdanie to może również być interpretowane jako pełne, a nie eliptyczne]. W związku z tym 
możliwa jest tu też derywacja poprzez przesunięcie czasownika do Σ oraz elementu kon-
trastywnego do specyfikatora Σ lub do projekcji powyżej Σ [por. (21)] i elizja struktury 
dominowanej przez ΣP, przy czym ostateczny szyk orzeczenie-okolicznik/dopełnienie (lub 
równie dopuszczalny w tym kontekście szyk dopełnienie/okolicznik-orzeczenie) ustalany 
jest niezależnie, zgodnie z tym, co ma miejsce w strukturach pełnych w języku polskim. 
Należy jednak zaznaczyć, że konstrukcje tego typu mogą też teoretycznie powstawać na 
skutek opuszczenia samego dopełnienia. Ustalenie, które z tych rozwiązań należy przyjąć, 
wymaga dalszych dokładnych badań nad uwarunkowaniami zerowania dopełnień w szer-
szej gamie kontekstów.

Poza tym, że w nienacechowanych dodatkowymi zależnościami informacyjnymi pa-
rach pytanie-odpowiedź, poza czasownikiem, materiał z poprzednika nie może zostać po-
wtórzony [por. (29)], odpowiedź nie może zawierać dodanego, nowego materiału (bez pau-
zy intonacyjnej pomiędzy powtórzonym czasownikiem a dodanym elementem; por. analizę 
węgierskiego w pracy Lipták 2012)13:

 
(32) — Odczytałeś ten referat na zebraniu?
 — Odczytałem *(||) drżącym głosem.

W przypadku konstrukcji, w których zerowane jest dopełnienie, nie ma ograniczeń co 
do wystąpienia nowego materiału:

(33) — Co zrobimy z warzywami?
 — Upieczemy Ø według nowego przepisu/na patelni.

Różnica pomiędzy (32) a (33) może więc wynikać stąd, że w kontekście pytania konfirma-
tywnego materiał reprezentowany wewnątrz VP w składni musi odpowiadać materiałowi 
wewnątrz VP z pytania, gdyż w przypadku zastosowania elizji cała VP nie otrzymuje arty-
kulacji w warstwie dźwiękowej. W przypadku pytania i odpowiedzi w (33) pomiędzy fra-
zami werbalnymi nie ma zależności poprzednik-fraza elidowana, nie jest więc wymagana 
tożsamość pomiędzy tymi dwoma frazami.

Warto zauważyć, że nie wszystkie pytania konfirmatywne pozwalają na zamienne 
użycie obu typów odpowiedzi (tzn. partykuły twierdzącej/przeczącej i czasownika). Od-
powiedź przy użyciu partykuły nie jest np. możliwa w przypadku, gdy intencją mówcy jest 
zaprzeczenie propozycji w pytaniu zawierającym negację:

(34) — Nie spisałaś testamentu?
  — Spisałam./#Tak.

Można uznać, że fakt ten ma swe źródło w mechanizmie derywacji odpowiedzi wyko-
rzystujących partykuły, polegającym na elidowaniu materiału scalonego poniżej ośrodka 
frazowego wprowadzającego partykułę (np. C; por. Laka 1990). Zgodnie z tym założeniem

13  Znakiem ‘||’ oznaczona jest pauza intonacyjna.
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nieakceptowalna odpowiedź w (34) w komponencie składniowym miałaby postać przed-
stawioną w (35), co skutkuje niekoherencją na poziomie semantyki, gdyż wymaga łączenia 
negacji z partykułą potwierdzenia (por. uwagi dotyczące podobnego kontekstu w języku 
angielskim w pracy Holmberg 2007):

(35) #Tak, <nie spisałam testamentu>.

Inny kontekst, w którym nie jest możliwa partykuła twierdząca, jest tworzony przez pytania 
konfirmatywne zawierające alternatywę:

(36) — Kupiłaś suknię ślubną czy ją wypożyczyłaś?
 — Kupiłam./Wypożyczyłam./#Tak./#Nie.

Wydaje się, że niepoprawność partykuł w (36) wynika z niemożności ustalenia na pozio-
mie pragmatyki tego, do której z propozycji zawartych w alternatywach partykuła ma się 
odnosić.

Jeżeli chodzi o cechy morfoskładniowe elementów frazy elidowanej i jej poprzed-
nika, w przypadku tego typu elipsy nie ma ogólnego wymogu zachowania tożsamości 
wszystkich cech morfoskładniowych czasowników w pytaniu i odpowiedzi. Pokazuje to 
przykład (37) [por. też (34) powyżej], gdzie pytanie zawiera czasownik w drugiej osobie, 
a odpowiedź jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej:

(37) — Dasz radę przebiec 20 kilometrów?
 — Dam <radę przebiec 20 kilometrów>.

Jeżeli chodzi o czas przyszły z czasownikami niedokonanymi, w kontekstach cechu-
jących się rematyzacją typu konfirmacji elizji ulega część zdania poniżej czasownika po-
siłkowego być:

(38) — Będziesz ostrożnie przesadzała kwiatki?
 — Będę <ostrożnie przesadzała kwiatki>.

Derywacja (38) zgodnie z obecną analizą polega na elipsie frazy werbalnej poniżej cza-
sownika będę, licencjonowanej przez obecność Σ w strukturze. Przy założeniu, że cza-
sownik posiłkowy czasu przyszłego znajduje się w pozycji F pomiędzy TP i VP i że fraza 
FP jest scalana z ośrodkiem Σ, zgodnie z proponowaną analizą, czasownik posiłkowy 
przesuwa się do pozycji Σ, dzięki czemu nie ulega elizji łącznie z elementami domino-
wanymi przez FP14:

(39) [CP C [TP T [ΣP ΣBĘDĘ <[FP FBĘDĘ [VP APOSTROŻNIE [VP VPRZESADZAŁA NPKWIATKI]]]>]]]

14  Dokładna pozycja czasownika posiłkowego być w strukturze zdania jest omawiana np. w pra-
cach Błaszczak (2001a, 2001b), Błaszczak i in. (w druku) oraz Migdalski (2006).
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Zakłada się więc, że elizji w omawianym kontekście ulega zawsze fraza w pozycji dopeł-
nienia ośrodka Σ15.

Zauważyć należy, że czasownik nie jest jedynym elementem, który może zostać po-
wtórzony w odpowiedzi na pytanie konfirmatywne (por. uwagi w pracy Lipták 2012 doty-
czące języka węgierskiego, w którym również modyfikator przedczasownikowy — verbal 
modifier/preverb — może stanowić odpowiedź, jak również języka słoweńskiego, w któ-
rym powtórzona może być klityka zaimkowa). W języku polskim powtórzone mogą zostać 
też wyrażenia rematyzowane w pytaniu, w połączeniu z czasownikiem w szyku prepozy-
cyjnym, lub też mogą być użyte bez czasownika:

(40) — SZYBKO upiekłaś ten tort?
 — Szybko./Szybko upiekłam./#Upiekłam.
(41) — TEN tort upiekłaś?
 — Ten./Ten upiekłam./#Upiekłam.

(42) — NAPRAWDĘ/NA PEWNO upiekłaś tort trzypiętrowy?
 — Naprawdę/na pewno./Naprawdę/na pewno upiekłam./Upiekłam.

Pytania te różnią się zarówno od poprzednio omawianych, jak i od siebie nawzajem. Na 
przykład pytanie w (40) wymaga nie tyle potwierdzenia zaistnienia samej czynności de-
notowanej przez VP, ale potwierdzenia sposobu przebiegu czynności (czy upieczenie 
tortu nastąpiło szybko), pytanie drugie wymaga potwierdzenia referencji obiektu objęte-
go czynnością pieczenia, a pytanie w (42) odnosi się do stopnia prawdziwości propozycji 

15  Saloni (1976: 122) zauważa różnicę w możliwościach opuszczania słów posiłkowych: takie 
słowo może być bez problemu opuszczone w kontekście z czasownikiem być w czasie przyszłym [por. 
(38)], ale nie może w kontekstach z czasem przeszłym trybu przypuszczającego. Ponadto w przypad-
ku zdań z czasownikami modalnymi opuścić można wszystko poza czasownikiem modalnym, ale nie 
wszystko poza czasownikiem posiłkowym być:
 (i) — Czy byłbyś tu przyszedł, gdybyś wiedział, że cię wyrzucą za drzwi?
  — *Byłbym.
 (ii) — Czy można było się tam bawić?
  — Można./* — Było.

Różnica pomiędzy (i) a (38) zdaje się wynikać z różnicy w pozycji czasownika posiłkowego 
w tych dwóch strukturach, na co wskazują również dane zawierające negację:
 (iii) a. Nie będę kupowała kotki.
 b. *Będę nie kupowała kotki.
 (iv) a. Nie byłabym kupowała kotki.
  b. Byłabym nie kupowała kotki.

Wstępnie można założyć, że czasownik posiłkowy scalany jest poniżej Σ w pierwszym przy-
padku, ale powyżej w drugim, przez co jest zbyt wysoko w strukturze, by móc przesunąć się do 
ośrodka Σ, licencjonującego elipsę VP. Przedstawienie dokładnej analizy elipsy w obrębie struktur 
z czasem przeszłym wykorzystujących czasownik pomocniczy i z czasownikami modalnymi w kon-
tekstach konfirmatywnych wychodzi poza obręb badań nad kontekstami konstrukcji z dopełnieniami 
domyślnymi i wymaga wcześniejszej dokładnej analizy pozycji poszczególnych elementów czasow-
nikowych w odpowiednich strukturach. Problem ten nie będzie więc dalej omawiany w tej pracy.
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zawartej w tym zdaniu. Derywacja tego typu odpowiedzi polega na przesunięciu rematy-
zowanych elementów albo do pozycji specyfikatora ośrodka Σ, czym można tłumaczyć 
możliwość pominięcia również czasownika przy założeniu, że rematyzacja potwierdze-
nia minimalnie wymaga leksykalizacji albo samego ośrodka Σ albo jego specyfikatora, 
lub też na przesunięciu ich do którejś z pozycji ponad ΣP. Dzięki temu rematyzowane 
okoliczniki i zaimek wskazujący nie ulegają elizji. To, że odpowiedź na pytanie w przy-
padku pierwszym i drugim nie może składać się z samego czasownika, którego użycie 
sugeruje wykluczenie znaczenia rematyzowanego materiału, zaś w trzecim podobna 
strategia nie ma wpływu na poprawność wypowiedzi, wynikać może z różnicy w zna-
czeniu danych elementów. Okoliczniki sposobu modyfikują bowiem samo zdarzenie, 
więc można założyć, że są scalane w pozycji na skraju VP. Zaimek ten modyfikuje sam 
rzeczownik. Frazy takie jak naprawdę czy na pewno są modyfikatorami zdaniowymi, 
więc można uznać, że scalane są wyżej w strukturze zdania (np. Spec,TP). Na takie 
rozróżnienie wskazuje również brak możliwości przestawienia kolejności dwóch wspo-
mnianych typów okoliczników:

(43) a. Naprawdę szybko upiekłam ten tort.
 b. *Szybko naprawdę upiekłam ten tort.

W związku z obserwowaną różnicą okolicznik i zaimek należą do fraz elidowanych w (40) 
i (41), w odróżnieniu od okolicznika w (42). Różnica w interpretacji tych elementów wpły-
wa na interpretację odpowiedzi przy użyciu samego czasownika. Jako że w pierwszym 
przypadku zapytanie dotyczy potwierdzenia/zaprzeczenia sposobu pieczenia, a w drugim 
— identyfikacji pieczonego tortu, w odpowiedzi wymagane jest przesunięcie, odpowied-
nio, przysłówka i zaimka do pozycji specyfikatora Σ (lub pozycji powyżej Σ), dzięki czemu 
możliwe jest przypisanie odpowiedniej interpretacji zdaniu z punktu widzenia struktury in-
formacyjnej wypowiedzi. Zgodnie z obecną analizą powtórzenie jedynie czasownika samo 
w sobie stanowi strategię na potwierdzenie propozycji wyrażonej w pytaniu, więc stanowi 
koherentną odpowiedź w (42). Powtórzenie okoliczników w tym przypadku służy położe-
niu dodatkowego akcentu na ich znaczenie.

2.2. Rozszerzenie analizy na inne konteksty z opozycją potwierdzenie/negacja

Jak wspomniano we wstępie, oprócz pytań konfirmatywnych w języku polskim wyróżnić 
można też inne konteksty, w których rematyzowane jest potwierdzenie lub negacja:

 (44) Reakcja na polecenie
  — Odbierz telefon.
  — Już odbieram./Nie odbiorę.

 (45) Potwierdzenie asercji
 a. — Pani wnuczka zda egzamin.
  — (Na pewno/Oczywiście, że) zda Ø.
 b. — Pani wnuczka nie zda egzaminu.
  — (Na pewno/Oczywiście, że) nie zda Ø.
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(46) Zanegowanie asercji
 a. — Pani wnuczka zda egzamin.
   — (Na pewno/Oczywiście, że) nie zda Ø.
 b. — Pani wnuczka nie zda egzaminu.
   — (Na pewno/Oczywiście, że) zda Ø.

(47) Kontekst kontrastywny
 a.  Sąsiedzi plotkują, że moja wnuczka nie obroniła pracy magisterskiej, ale oczywi-

ście obroniła.
 b. Przechwalali się, że wejdą na Everest, ale nie weszli.

Kontekst pierwszy, reakcja na polecenie, został również zauważony przez Saloniego (1976: 
125), który, podając przykład cytowany w (48), stwierdza, że powtórzenie czasownika 
równoważne jest zgodzie na wykonanie rozkazu. Podobnie do kontekstu pytań konfirma-
tywnych, tematem jest tu całe zdanie z polecenia, a rematem zgoda lub jej brak na jego 
wykonanie:

(48) — Daj Jasiowi ten zeszyt.
 a. — Daję.
 b. — Już daję.

Wariant (48b) uznany jest za bardziej naturalny. Saloni (1976: 125) wspomina również, że 
możliwa jest reakcja zawierająca elementy kontrastywne używane wtedy, gdy zgoda na 
wykonanie polecenia jest niepełna i gdy część członów ulega zmianie:

(49) — Daj Jasiowi ten zeszyt.
 a. — Nie, dam Marysi.
 b. — Nie, dam tamten.

W powyższych przypadkach, podobnie jak w kontekstach pytań konfirmatywnych, 
mogą zostać dodane elementy kontrastujące z którymś z członów przyczasownikowych 
[por. (31)].

Typ wyrażeń zilustrowany w (44)–(47) używany jest, gdy intencją mówiącego jest 
potwierdzenie asercji z wypowiedzi poprzedzającej lub jej zanegowanie. Dodatkowo cza-
sownik może być w tym przypadku poprzedzony frazami wyrażającymi stosunek mó-
wiącego do prawdziwości propozycji. Kontekst kontrastywny natomiast polega na prze-
ciwstawieniu wyrażonej propozycji stanowi faktycznemu przedstawionemu w drugim 
członie zdania. Wydaje się, że zdania przedstawione w (50) również można zaliczyć do 
kontekstów kontrastywnych, chociaż nie mamy tu do czynienia stricte z zaprzeczeniem 
asercji ze zdania poprzedzającego, ale raczej ze zniwelowaniem efektu modalności i po-
twierdzeniem lub zaprzeczeniem tego, że zdarzenie/stan denotowane przez VP miało/ma/
będzie miało miejsce:

(50) a. Mogłam spisać testament, ale nie spisałam.
 b. Mogę spisać testament, więc spiszę.
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Zdania niepełne w tym wypadku nie zaprzeczają samej modalności ani jej nie potwierdzają, 
gdyż element modalny nie pojawia się w drugim ze zdań połączonych spójnikiem. W prze-
ciwieństwie do poprzednich typów konstrukcji, konteksty kontrastywne nie wymagają sy-
tuacji dialogowej. Kontrastowane są tu bowiem dwie propozycje w obrębie jednego zdania, 
gdzie druga odnosi się do prawdziwości pierwszej.

Wydaje się, że wymienione konteksty mogą otrzymać analizę podobną do zapropono-
wanej wyżej w odniesieniu do pytań konfirmatywnych. Tak jak w przypadku odpowiedzi 
na takie pytania, również w kontekstach (44)–(47) elementy opcjonalnie zawarte w VP, 
która jest poprzednikiem, są interpretowane w ramach struktury niepełnej. Nie dzieje się 
tak jednak, gdy dopełnienie nie jest kontrastywne, ale jest powtórzone w drugim zdaniu 
składowym, co zilustrowano na przykładzie kontekstu kontrastywnego w (51), gdzie drugi 
człon w (51b) sugeruje, że osoby, o których mowa, nie weszły na Everest ani razu, a nie że 
nie weszły na wierzchołek pięć razy:

(51)  a.  Przechwalali się, że wejdą na Everest pięć razy, ale nie weszli <na Everest pięć razy>.
 b. Przechwalali się, że wejdą na Everest pięć razy, ale nie weszli na Everest.

Ponadto nie można dodać do struktury niepełnej elementów nieobecnych w po-
przedniku:

(52) *Przechwalali się, że wejdą na Everest, ale nie weszli zimą.

Założyć można więc, że w strukturze odpowiednich zdań znajduje się ośrodek frazowy Σ, 
odpowiedzialny za koloryt informacyjny wypowiedzi. Czasownik przesuwa się do tego 
ośrodka, po czym następuje elizja materiału scalonego poniżej Σ, tak jak ma to miejsce 
w przypadku odpowiedzi na pytania konfirmatywne.

3. Podsumowanie

W artykule starano się pokazać, że nie wszystkie konteksty, które można określić opiso-
wym terminem konstrukcji zawierających dopełnienia domyślne, powinny być analizo-
wane jako zawierające w reprezentacji składniowej zaimki zerowe czy elidowane frazy 
nominalne. Elipsa frazy werbalnej również może skutkować tego typu zdaniami. Dla kon-
tekstów charakteryzujących się rematyzacją cechy negacji lub potwierdzenia zapropono-
wano tu derywację omawianych struktur bazującą właśnie na mechanizmie elipsy VP. To, 
że mechanizm ten jest dostępny tylko w wąskiej gamie kontekstów, można wyjaśnić za-
leżnością pomiędzy elipsą VP a przesunięciem czasownika leksykalnego poza obręb VP. 
W omawianych tu kontekstach elipsa VP jest możliwa dzięki obecności w strukturze ośrod-
ka frazowego Σ, wprowadzającego do derywacji cechę typu konfirmacji i scalanego w ob-
rębie zdania w kontekstach nacechowanych, tzn. w przypadku negacji lub potwierdzenia, 
jeżeli ulega ono rematyzacji. Jak wspomniano w części 1, uzasadnionym wydaje się posta-
wienie hipotezy, że zaproponowana tu analiza rozciąga się na konteksty z powtórzeniem 
czasownika w strukturach emfatycznych wypowiedzi zaprzeczających asercji poprzednika 
[por. (9)] oraz topikalizacji V(P) [por. (10)]. Dla tego typu konstrukcji również zakłada się
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rematyzację cechy typu konfirmacji oraz elipsę frazy werbalnej, skutkującą powstaniem 
konstrukcji z dopełnieniem domyślnym. Potwierdzenie tej hipotezy badawczej jest przed-
miotem odrębnego opracowania (Ruda, w tym tomie). Pozostałe konteksty występowania 
dopełnień domyślnych w języku polskim wymagają dalszych badań, które pozwolą na usta-
lenie mechanizmów ich derywacji.
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SUMMARY

Null objects and VP ellipsis: a syntactic analysis of polar contexts within the minimalist  
framework

This paper discusses the syntax of a subset of null object data from Polish. The data include answers 
to polar questions, verbal responses to commands, confirming and negating assertions, and polari-
ty contrast. These contexts always make it possible for the object to be dropped, even though the 
grammar of Polish rigidly constrains the availability of null objects in other structures. The analysis 
is conducted within the minimalist approach to the study of natural language syntax. It is suggested 
that null objects in the contexts discussed should not be analysed as null pronominals or elided noun 
phrases but rather result from verb phrase ellipsis, preceded by the movement of the verb to the  
Σ head, introducing the polarity feature into the derivation. The research reported here suggests that 
null object constructions in Polish may be derived via the application of different mechanisms.


