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Wypowiedzi emfatyczne i topikalizacja V(P) z powtórzeniem 
czasownika jako elipsa VP i realizacja akustyczna dwóch kopii V*

1. Przypadki powtórzenia czasownika w kontekstach konfirmatywnych

Rematyzacja typu konfirmacji, czyli rozróżnienia pomiędzy negacją a potwierdzeniem, jest 
czynnikiem umożliwiającym wystąpienie dopełnień domyślnych w języku polskim. Po-
kazują to przykłady struktur występujących w odpowiedziach do pytań konfirmatywnych 
(rozstrzygających) [por. (1)], reakcjach słownych na polecenia [por. (2)], potwierdzeniach 
i zanegowaniach asercji [por. (3)–(4)] oraz kontekstach kontrastywnych [por. (5)]1:

(1) Odpowiedź na pytanie konfirmatywne
 — Przeczytałaś umowę?
 — Przeczytałam Ø. / Tak (, przeczytałam Ø).
(2) Reakcja na polecenie
 — Odbierz telefon.
 — Już odbieram Ø./Nie odbiorę Ø.
(3) 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.

1 W przykładach symbolem ‘Ø’ oznacza się dopełnienie domyślne bez założeń teoretycznych dotyczą-
cych jego faktycznej reprezentacji składniowej. Symbolem ‘*’ oznacza się zdanie niegramatyczne, symbo-
lem ‘#’ zdanie nieakceptowalne ze względów semantycznych/pragmatycznych. Materiał w nawiasach jest 
opcjonalny, a materiał w nawiasach poprzedzonych symbolem ‘*’ jest obligatoryjny (tzn. jego pominięcie 
skutkuje niepoprawnością wypowiedzi).
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(4) 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.

(5) Kontekst kontrastywny
 a.  Sąsiedzi plotkują, że moja wnuczka nie obroniła pracy magisterskiej, ale oczywiście 

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

W ramach modelu generatywnego, zakładającego hierarchiczną strukturę fraz oraz moż-
liwość przesuwania jednostek składniowych do wyższych pozycji w obrębie zdania (por. 
część 2.1), zerowanie dopełnień w konstrukcjach zilustrowanych powyżej może być uzna-
ne za skutek elipsy frazy werbalnej, poprzedzonej przesunięciem czasownika z pozycji, 
w której jest wprowadzany do derywacji do pozycji jednego z wyższych werbalnych ośrod-
ków frazowych (o tym jest mowa w moim artykule zamieszczonym w tym tomie). Zgodnie 
z tą analizą derywacja odpowiedzi w (1) przebiega następująco2:

(6) Przeczytałam.

2 Dla jasności opisu, jeżeli nie jest to istotne dla bieżącej dyskusji, abstrahuje się tu od dodatkowych 
ośrodków frazowych postulowanych w literaturze, m.in. ośrodka Asp, wprowadzającego cechę aspektu. 
W przypadkach gdy jest to nieistotne dla bieżącej dyskusji, w reprezentacjach podaje się ostateczną formę 
czasownika. Zakłada się, że czasownik w obrębie VP ma postać nieodmienionego rdzenia, a forma, w której 
jest on realizowany w warstwie morfofonologicznej, ustalana jest po odpowiednich operacjach składniowych 
i morfologicznych. Zbiór {1. os., l. poj., rodz. ż.} przedstawia zbiór cech gramatycznych podmiotu. Linią 
przerywaną oznaczona jest elidowana/nieartykułowana część struktury.
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W powyższej reprezentacji ośrodek frazowy Σ dominujący VP i dominowany przez TP 
koduje wartość konfirmatywną tak/nie (por. Laka 1990), wyrażoną skrótem AFF dla po-
twierdzenia i NEG dla negacji. Zakłada się, że ośrodek ten jest rematyzowany w kontek-
stach konfirmatywnych i że w tym wypadku czasownik przesuwa się do tego ośrodka. 
Jako że kontekst językowy w omawianym typie wypowiedzi dostarcza odpowiedniego 
poprzednika, fraza werbalna może ulec elizji, na skutek czego jedynym elementem ge-
nerowanym pierwotnie wewnątrz VP otrzymującym realizację akustyczną jest czasownik 
w pozycji Σ. Tego typu derywacja daje więc efekt struktury z dopełnieniem domyślnym. 
Ogólniej rzecz ujmując, w analizie zerowania dopełnień w kontekstach konfirmatywnych, 
wykorzystującej mechanizm elipsy frazy werbalnej, struktury z dopełnieniami domyślnymi 
w języku polskim nie muszą być uznane za przypadki występowania zaimka zerowego czy 
elidowanej frazy nominalnej w funkcji dopełnienia. Poza strukturami typu (1)–(5) zagad-
nieniami interesującymi w kontekście tego typu analizy elipsy są konstrukcje z powtórze-
niem czasownika. Na jeden typ tego rodzaju kontekstu uwagę zwraca Saloni (1976: 125), 
stwierdzając, że w przypadku wypowiedzi stanowiących powtórzenia emfatyczne wszelkie 
przyczasownikowe człony konotowane mogą być opuszczone:

(7) — Widzę go. Widzę.

(8) — Przyjrzyj się temu. Przyjrzyj.

(9) — Mówił ci przecież o swych kłopotach? Mówił?

(10) — Mówił ci przecież o swych kłopotach? Mówił ci?

(11) — Mówił ci przecież o swych kłopotach? Mówił o swych kłopotach?

Według Saloniego (1976) na możliwość opuszczenia różnych członów w tym wypadku 
wpływa kontekst ekspresywny wypowiedzi, dzięki czemu nałożone ograniczenia grama-
tyczne są mniejsze niż w kontekstach nienacechowanych. Opuszczenia zdarzają się tu ze 
względów zarówno kontekstowych, jak i sytuacyjnych, co pokazuje przykład (12) z Salo-
niego (1976: 125), gdzie pierwsze uwarunkowanie pozwala na opuszczenie rzeczownika 
pieniądze, a drugie zaimka mi3:

(12)  — Masz pieniądze? ...Daj!

3  Tego typu konteksty nie są jednak zupełnie nieczułe na wymagania formalne, co pokazują niegrama-
tyczne przykłady (i)–(iii), cytowane za Salonim (1976: 126), gdzie niemożliwe jest pominięcie konotowa-
nego członu przysłówkowego:

(i) — Zachowywał się strasznie. *Zachowywał.
(ii) — Czuję się niedobrze. *Czuję się.
(iii) — Postąpił słusznie. *Postąpił.
Można w tym wypadku jedynie użyć samego przysłówka bez czasownika. Wyjaśnienie tych danych 

będzie wymagało wcześniejszego ustalenia reprezentacji składniowej nieeliptycznych zdań tego typu i za-
leżności występujących pomiędzy poszczególnymi elementami tych struktur.
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Powtórzenia ilustrowane przykładami (7)–(11) mają funkcję ekspresywną i występują 
w odrębnych zdaniach. Nie jest to jednak jedyny kontekst, w którym w języku polskim 
używa się powtórzeń czasowników z opuszczeniem członów przyczasownikowych. Celem 
tego artykułu jest omówienie innego typu powtórzeń, w których czasownik powtórzony 
jest w obrębie tego samego zdania i które można zaliczyć do kontekstów konfirmatywnych. 
Uściślając, chodzi po pierwsze o emfatyczne wypowiedzi zaprzeczające asercji poprzedni-
ka z powtórzeniem czasownika oraz o zjawisko topikalizacji czasownika/frazy werbalnej 
[V(P)] z powtórzeniem czasownika. Konteksty te zilustrowano kolejno w (13) i (14):

(13) — Prezydent nie podpisze tej ustawy.
 — Podpisze Ø, podpisze Ø.

(14) — Przeczytałaś ten artykuł o polimerach?
 — Przeczytać Ø, przeczytałam Ø, ale żebym go zrozumiała, to nie powiem.

Na wstępie zauważyć należy różnicę morfoskładniową pomiędzy omawianymi kontek-
stami: w pierwszym przypadku [przykład (13)] oba wystąpienia czasownika są formalnie 
identyczne i oba noszą wykładniki czasu gramatycznego, aspektu i akomodacji czasow-
nikowej; w drugim natomiast [przykład (14)] czasownik występuje najpierw w formie 
bezokolicznika, a dopiero jego drugie wystąpienie jest formą finitywną. Konteksty te 
zostaną tu zbadane w ramach minimalistycznego paradygmatu składni generatywnej  
(por. m.in. Chomsky 1995, 2000, 2008 oraz dyskusje w Stalmaszczyk 2012). Na gruncie 
teorii istnieją tu bardzo różne możliwości analityczne, za pomocą których można wy-
derywować tego typu zdania. Wypowiedzi te można by uznać na przykład za zbudowa-
ne wokół dwóch czasowników, przy założeniu dwóch wystąpień czasownika podpisać 
w numeracji początkowej (Initial Numeration4) w przykładzie (13) i dwóch wystąpień 
czasownika przeczytać w przypadku (14). Takie rozwiązanie wymagałoby następnie roz-
ważań nad reprezentacją składniową dopełnień, które otrzymują interpretację semantycz-
ną w przypadku obu odpowiedzi, ale nie są realizowane akustycznie. Są to więc przypad-
ki wypowiedzi zawierających dopełnienia określane tu terminem dopełnień domyślnych. 
Jako punkt wyjścia można by było przyjąć założenie, że w każdym z powyższych zdań 
znajdują się dwa takie dopełnienia i uznać na przykład którąś z możliwości ich reprezen-
tacji przedstawionych poniżej5:

(15) a. Podpisze pro, podpisze pro.
 b. Podpisze <[NP tę ustawę]>, podpisze <[NP tę ustawę]>.

(16) a. Przeczytać pro, przeczytałam pro, ale żebym go zrozumiała, to nie powiem.
 b.  Przeczytać <[NP ten artykuł o polimerach]>, przeczytałam <[NP ten artykuł o poli-

merach]>, ale żebym go zrozumiała, to nie powiem.

4  Numeracja początkowa jest zbiorem jednostek, które zostają wybrane na potrzeby derywacji da-
nego zdania.

5  Przekreślenie i nawiasy ostrokątne sygnalizują materiał elidowany, ale obecny w interpretacji zdania.
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W przykładach (15a) i (16a) pozycja dopełnienia wypełniona jest przez fonetycznie pusty 
zaimek pro (konstrukcje z różnymi typami dopełnień domyślnych analizowane były w róż-
nych językach przy użyciu pro np. w Cummins, Roberge 2005; Farkas 1987; Rizzi 1986). 
Inna z możliwości, przedstawiona w (15b) i (16b), polega na scaleniu w pozycji dopełnie-
nia pełnej frazy nominalnej (NP), która ulega następnie elizji w komponencie morfofo-
nologicznym (por. Duguine 2013; Oku 1998; Şener, Takahashi 2010). Biorąc pod uwagę 
dyskusję w moim artykule zamieszczonym w tym tomie koncentrującą się na kontekstach 
konfirmatywnych zilustrowanych w (1)–(5), można by te zdania również uznać za derywo-
wane poprzez zastosowanie elipsy dwóch fraz werbalnych po przesunięciu czasowników 
poza VP (konstrukcje z dopełnieniami domyślnymi w różnych językach były analizowane 
poprzez zastosowanie mechanizmu elipsy VP np. w Cyrino, Lopes 2012; Cyrino, Matos 
2002; Doron 1990; Goldberg 2005; Gribanova 2013a, 2013b; Huang 1991; Lipták 2012, 
2013; Otani, Whitman 1991):

(17) Podpisze <[VP podpisze tę ustawę]>, podpisze <[VP podpisze tę ustawę]>.

(18)  Przeczytać <[VP przeczytać ten artykuł o polimerach]>, przeczytałam <[VP przeczy-
tałam ten artykuł o polimerach>], ale żebym go zrozumiała, to nie powiem.

Wydaje się jednak, że analizy traktujące powyższe typy zdań jako zbudowane ze zdań zło-
żonych nie byłyby w stanie uchwycić ich właściwości omówionych dokładniej w dalszej 
części artykułu, której celem jest sprawdzenie, czy można w tym wypadku mówić o wy-
stąpieniu dopełnień domyślnych w strukturze omawianych typów zdań rozumianych jako 
fonetycznie zerowe/elidowane jednostki nominalne oraz ustalenie relacji pomiędzy dwoma 
występującymi tu czasownikami. Jako że analizy przedstawione dla obu typów konstrukcji 
z powtórzonym czasownikiem opierały się będą na teorii przesuwania elementów w skład-
ni z użyciem kopii (Copy Theory of Movement), w części 2.1 przedstawione są najpierw 
główne założenia dotyczące tego zagadnienia. Części 2.2 oraz 2.3 dotyczą kolejno kon-
tekstów emfatycznych wypowiedzi zaprzeczających asercji poprzednika oraz topikalizacji 
V(P) z powtórzonym czasownikiem.

2. Teoria przesuwania elementów w składni z użyciem kopii

W ramach teorii generatywnej zakłada się, że jednostki przesuwają się w składni z po-
zycji, w których zostają wprowadzone do derywacji do wyższych pozycji w strukturze. 
Tak więc w przypadku zdania Co świadek zauważył?, zaimek pytajny scalany wewnątrz 
VP w pozycji dopełnienia czasownika przenosi się do pozycji specyfikatora ośrodka C  
(Spec,C), a NP świadek przenosi się do pozycji specyfikatora ośrodka T (Spec,T). Wcześniej-
sze modele generatywne zakładały, że w miejscu, z którego dane elementy się przenoszą, 
pozostaje tzw. ślad (trace). W ramach podejścia minimalistycznego zrezygnowano z trak-
towania pojęcia śladu jako uzasadnionego konstruktu teoretycznego na korzyść teorii prze-
suwania elementów w składni z użyciem kopii (Copy Theory of Movement; por. Chomsky 
1995). W przeciwieństwie do teorii śladów, teoria postulująca, że przesuwający się element 
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pozostawia kopię siebie samego, jest zgodna z zasadą inkluzji (Inclusiveness Condition; 
por. Chomsky 1995: 228), wedle której do derywacji składniowej nie są wprowadzane 
elementy spoza numeracji początkowej. Zdanie takie jak Co świadek zauważył? ma w ta-
kim razie w komponencie składniowym postać [CP Co [TP świadek T [VP świadek zauważył 
co]]] zamiast [CP Coi [TP świadekj T [VP tj zauważył ti]]], gdzie symbolem ‘t’ oznacza się ślad 
powstający w trakcie derywacji składniowej. Przesuwanie elementów tworzy wieloele-
mentowe łańcuchy, rozumiane jako jednostki nieciągłe, zbudowane z kopii przesuwanych 
elementów. Kopie traktowane są jako ten sam element scalony w różnych pozycjach struk-
turalnych. Są one dostępne dla celów interpretacji semantycznej, ale zazwyczaj wszystkie 
poza jedną ulegają wymazaniu w komponencie morfofonologicznym, w związku z czym 
nie są realizowane dźwiękowo.

Zgodnie z argumentacją przedstawioną w pracy Nunesa (2004), wymazywanie kopii 
można uznać za wynikające z potrzeby ustalenia linearnego szyku jednostek terminalnych. 
Podejście do zagadnienia procesu linearyzacji hierarchicznej struktury zdania opiera się na 
założeniu aksjomatu zgodności liniowej (Linear Correspondence Axiom, LCA), zapropo-
nowanego przez Kayne’a (1994), według którego porządek linearny, w którym pojawia-
ją się węzły terminalne jest ustalany poprzez odniesienie do hierarchicznych zależności 
powstałych między nimi podczas derywacji składniowej. Dokładniej rzecz ujmując, LCA 
wywodzi porządek linearny z asymetrycznej paradominacji (asymmetric c-command), 
gdzie jednostka X, która asymetrycznie paradominuje inną jednostkę Y (np. w układzie 
[XP X [YP Y]]), jest linearyzowana jako poprzedzająca Y (X > Y). Tworząc jednostki nie-
ciągłe, kopie stwarzają problem z punktu widzenia mechanizmu ustalania szyku jednostek 
terminalnych opartego o LCA, gdyż wprowadzają sprzeczne instrukcje dla algorytmu li-
nearyzującego strukturę (por. Nunes 2004). Problem ten można zilustrować, odnosząc się 
do struktury o postaci [ZP [XP X] [ZP Z [YP Y [XP X]]]], w której nastąpiło przesunięcie XP 
z wewnątrz frazy YP do pozycji specyfikatora Z:

(19)
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W takiej reprezentacji relacje asymetrycznej paradominacji wskazują na to, że jednostka 
terminalna X powinna zarówno poprzedzać jednostkę Z i Y, jak i następować po nich, gdyż 
jedna kopia X jest dominowana przez XP, która asymetrycznie paradominuje Z i Y(P), 
a druga jest asymetrycznie paradominowana przez Z i Y. Konieczne jest zatem wprowa-
dzenie operacji usuwania kopii tak, żeby pozostała tylko jedna z nich i tylko ta kopia była 
używana dla celów ustalania porządku linearnego składników. Operacja redukcji łańcucha 
(Chain Reduction, por. Nunes 2004: 27) zwykle usuwa wszystkie kopie poza hierarchicznie 
najwyższą6:

(20) Redukcja łańcucha

Usuń możliwie najmniejszą ilość składników niejednoelementowego łańcucha Ł, która wy-
starczy dla celów ustalenia szyku linearnego elementów Ł zgodnie z LCA [tłum. — MR].

W związku z powyższym można założyć, że zdanie w stronie biernej w przykładzie (21) 
zawiera kopię argumentu błędy scalonego w pozycji dopełnienia czasownika leksykalnego, 
gdzie argumentowi przypisywana jest wewnętrzna rola tematyczna (internal theta role) 
tematu (theme) i skąd przesuwa się on do pozycji podmiotu, w której jest realizowany 
akustycznie:

(21) [NP Błędy]i zostały popełnione [NP błędy]i.

Zgodnie z LCA całkowity porządek linearny zdania jest ustalany w odniesieniu do cał-
kowitego porządku relacji asymetrycznej paradominacji. W składni zdanie o posta-
ci [CP C [TP NPBŁĘDY TZOSTAŁY [VP VPOPEŁNIONE NPBŁĘDY]]] jest nieuporządkowanym zbiorem 
CP={C, {NPBŁĘDY, {TZOSTAŁY, {VPOPEŁNIONE, NPBŁĘDY}}}}, gdzie poszczególne elementy zbioru 
łączą relacje hierarchiczne dominacji, paradominacji, zawierania, itp7. Na podstawie relacji 
paradominacji w podanym przykładzie składnik TZOSTAŁY, który asymetrycznie paradominu-
je VPOPEŁNIONE, powinien poprzedzać ten element. Nie da się jednak ustalić porządku line-
arnego pomiędzy NPBŁĘDY i TZOSTAŁY oraz VPOPEŁNIONE, gdyż NP asymetrycznie paradominuje 
T i V, i jednocześnie składnik NBŁĘDY, dominowany przez NP, jest przez te ośrodki asyme-
trycznie paradominowany. W związku z tym w interfejsie składni z systemem sensomo-
torycznym następuje operacja redukcji łańcucha, która usuwa niższą kopię NPBŁĘDY. Dzię-
ki temu podczas ustalania szyku wyrazów jedynie kopia NPBŁĘDY w pozycji specyfikatora  
T jest brana pod uwagę. Jako że między elementami NPBŁĘDY, TZOSTAŁY i VPOPEŁNIONE zachodzi 
teraz jednoznaczna relacja asymetrycznej paradominacji, struktura może być poprawnie 
zlinearyzowana.

6  Definicja oryginalna brzmi następująco:
(i) Chain Reduction
Delete the minimal number of constituents of a nontrivial chain CH that suffices for CH to be mapped 

into a linear order in accordance with the LCA.
7 Przedstawiona tu reprezentacja jest uproszczona w celu jasnego przedstawienia działania LCA.
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Praca Nunesa (2004) bada dokładniej warunki rządzące usuwaniem kopii. Z punktu 
widzenia obecnego artykułu istotne będą hipotezy dotyczące sytuacji, w których możliwa 
jest realizacja artykulacyjna więcej niż jednej kopii przesuniętej jednostki, co może mieć 
miejsce w sytuacjach wyjątkowych. W literaturze omawiano dwa takie przypadki: re-
prezentacje, w których nastąpił proces reanalizy morfologicznej (por. m.in. Nunes 2004) 
oraz sytuację, w której realizacja niższej kopii jest wymuszona poprzez potrzebę dostar-
czenia afiksom rdzenia, do którego mogłyby się one przyłączyć (por. np. Abels 2001). 
Proces reanalizy morfologicznej omawiany w tym kontekście to tzw. fuzja (por. Halle 
i Marantz 1993). Fuzja jest operacją, która łączy siostrzane węzły terminalne, gdzie przez 
relację siostra-siostra rozumie się relację między elementami w hierarchicznej struktu-
rze frazy, które paradominują się nawzajem i są bezpośrednio dominowane (immediately 
dominated) przez tę samą jednostkę. Elementy poddane fuzji tworzą jedną jednostkę ter-
minalną i mogą być reprezentowane w strukturze morfologicznej przez jeden morfem. 
Według tego podejścia, za wynik fuzji hipotetycznie można by uznać na przykład mor-
fem kodujący rodzaj, liczbę i cechę przypadka w formie rzeczownika w języku polskim. 
Wymagałoby to założenia, że w komponencie składniowym cechy te reprezentowane są 
na osobnych ośrodkach frazowych w ramach projekcji rzeczownika i że zachodzi po-
między nimi relacja siostra-siostra na skutek przesunięcia się ośrodka reprezentującego 
rodzaj i liczbę do ośrodka wprowadzającego cechę przypadka (por. dyskusję w Willim 
2012). Fuzja odbywa się w komponencie morfofonologicznym i poprzedza linearyzację, 
a jednostki, które uległy fuzji, nie są z osobna dostępne dla kolejnych procesów odwołu-
jących się do zależności składniowych, a więc nie są też osobno rozpatrywane dla celów 
zastosowania LCA.

Oba wspomniane konteksty pozwalające na realizację więcej niż jednej kopii przesu-
niętego elementu są więc czynnikami pozaskładniowymi związanymi z procesami na po-
ziomie morfologii. Następne części artykułu pokazują, że powtórzenie czasownika w przy-
padku emfatycznych wypowiedzi zaprzeczających asercji poprzednika wynika z procesu 
fuzji, a więc jest związane z procesem na poziomie systemu morfofonologicznego, nato-
miast struktura omawianego typu topikalizacji V(P) wynika z operacji mających miejsce 
w komponencie składniowym, połączonych z uwarunkowaniami dotyczącymi usuwania 
kopii przesuniętych elementów.

2.1.  Powtórzenie czasownika jako akustyczna realizacja dwóch kopii: emfatyczne konteksty 
afirmacji prawdziwości propozycji zaprzeczonej w poprzedniku

Zdania emfatyczne wyrażające afirmację prawdziwości propozycji wyrażonej w bezpo-
średnim kontekście językowym są wypowiedziami stanowiącymi reakcję zaprzeczenia za-
łożenia poprzedzającej wypowiedzi (por. Martins 2013). Są używane jako odpowiedź albo 
na zdanie deklaratywne, albo na pytanie zawierające negację, w sytuacjach gdy mówiący 
oczekuje potwierdzenia negacji. W języku polskim w takich kontekstach zdanie kończy np. 
element prawda, sugerujący, że mówca oczekuje potwierdzenia prawdziwości wyrażonej 
przez siebie propozycji:
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(22) — Prezydent nigdy nie podpisze tej ustawy.
 — Podpisze, podpisze.

(23) — Prezydent nigdy nie podpisze tej ustawy, prawda?
 — Podpisze, podpisze.

Podwojenie zanegowanego czasownika nie jest możliwe w odpowiedzi, przez co odpowie-
dzią na pytanie zawierające założenie jakiegoś stanu rzeczy, wyrażonego formą oznajmują-
cą, może być jedynie zaakcentowanie przeczenia:

(24) — Prezydent podpisze tę ustawę, prawda?
 a. — *Nie podpisze, nie podpisze.
 b. — NIE podpisze.

Elementem, który może zostać powtórzony, jest wyłącznie finitywna forma czasownika:

(25) — UE nie nałoży na nas sankcji, prawda?
 — Nałoży na nas sankcje, nałoży (*na nas sankcje).

Powyższe zdanie pokazuje również, że w omawianej konstrukcji po pierwszym wystąpieniu 
czasownika mogą nastąpić elementy przez niego konotowane, powtórzone z poprzedzającej 
wypowiedzi, choć nie jest to konieczne i skutkuje strukturą nacechowaną stylistycznie. Po-
dobnie w przypadku sekwencji czasownika pomocniczego, modalnego i leksykalnego:

(26) — Młodsze dzieci na kolonii nie będą chciały jeść warzyw.
 — Będą (chciały (jeść warzywa)), będą (*chciały jeść warzywa).

W czasie przyszłym i w stronie biernej powtórzony może być czasownik posiłkowy, ale nie 
czasownik leksykalny, bez względu na to, czy jest poprzedzony przez czasownik posiłko-
wy, czy nie:

(27) — Nie będziesz pisała odwołania.
 a. — Będę (pisała), będę.
 b. — *Pisała, pisała.
 c. — *Będę pisała, będę pisała.

(28) — Ten zabytek nigdy nie zostanie odnowiony.
 a. — Zostanie (odnowiony), zostanie.
 b. — *Odnowiony, odnowiony.
 c. — *Zostanie odnowiony, zostanie odnowiony.

W trybie przypuszczającym morfem kodujący cechę trybu może pojawić się tylko raz 
i musi być przyłączony do pierwszego czasownika:

(29) — Policja nie uwierzyłaby w jego zeznania.
 a. — Uwierzyłaby, uwierzyła.
 b. — *Uwierzyłaby, uwierzyłaby.
 c. — *Uwierzyła, uwierzyłaby.
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Powyższe cechy omawianej konstrukcji zostaną uchwycone za pomocą proponowanej po-
niżej analizy zakładającej, że są to zdania proste, a powtórzenie czasownika polega w tym 
wypadku na realizacji akustycznej dwóch kopii tego samego czasownika wprowadzone-
go do derywacji z numeracji początkowej. Należy zauważyć, że w ramach analizy, która 
traktowałaby tę konstrukcję jako złożenie dwóch zdań połączone z elipsą frazy werbalnej, 
trudno byłoby wyjaśnić chociażby fakty związane z ograniczeniem na cechy formalne po-
wtórzonego materiału oraz na ilość powtórzonych składników, jako że na zdania złożone 
nie są nałożone podobne restrykcje.

2.1.1. Analiza
W przypadku emfatycznych zdań zaprzeczających założeniu poprzednika wzmocniona zo-
staje afirmacja prawdziwości tej propozycji (por. Martins 2013)8. Można założyć, że cecha 
emfazy kodowana jest w ośrodku frazowym C, a — tak jak ma to miejsce w przypadku 
zdań użytych w kontekstach konfirmatywnych (por. Ruda, w tym tomie) — ośrodek Σ ko-
duje cechę konfirmacji (por. Laka 1990; Martins 2007). Czasownik przesuwa się kolejno do 
obu tych ośrodków. Tezę, że czasownik musi zostać przesunięty do C, potwierdza obserwa-
cja, że powtórzenie czasownika jest niemożliwe w zdaniach podrzędnych, gdzie czasownik 
musiałby zajmować tę samą pozycję co element że:

(30) — Mama nie kupi truskawek, prawda?
  — *Sądzę, że kupi, kupi.

Czasownik w języku polskim przesuwa się do pozycji Σ w kontekstach, w których ce-
cha typu konfirmacji jest rematyzowana (o tym jest mowa w moim artykule zamiesz-
czonym w tym tomie). Można założyć, że w przypadku zdań emfatycznych przesuwa 
się on dalej do ośrodka T, a następnie do C. W komponencie morfofonologicznym (for-
my akustycznej), składnik w ośrodku C podlega fuzji (por. Martins 2006, 2007, 2013; 
Nunes 2004), w trakcie której poszczególne elementy tracą swoją odrębność, przez 
co czasownik staje się niewidoczny dla mechanizmu linearyzacji (LCA), a co za tym 
idzie — najwyższa kopia brana pod uwagę w trakcie operacji redukcji łańcucha to ko-
pia czasownika w T. Założenia te zilustrowane są w przykładzie (31), reprezentującym 
strukturę przykładu (23), gdzie zbiór {3. os., l. poj., rodz. m.} przedstawia zbiór cech 
podmiotu, a reprezentacja C, noszącego cechę emfazy [EMPH], odzwierciedla sytuację 
po nastąpieniu operacji fuzji:

8  Przedstawiona tu analiza idzie w ślady analiz konstrukcji z powtórzonym czasownikiem zapropono-
wanych w pracach Nunesa (2004) i Martins (2006, 2007, 2013).
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(31) Podpisze, podpisze <podpisze tę ustawę>.

Składnik VP ulega elizji licencjonowanej przez Σ (por. Ruda, w tym tomie), co w po-
wyższej reprezentacji zaznaczone jest przy pomocy linii przerywanej. W trakcie reduk-
cji łańcucha derywacyjnego wymazana zostaje niższa kopia czasownika w ośrodku Σ, 
powstająca, kiedy czasownik zostaje przeniesiony do ośrodka T, tak jak ma to miejsce 
w innych przypadkach przesunięć ośrodków frazowych9.

Należy również zauważyć, że im bardziej skomplikowana jest struktura morfolo-
giczna czasownika, tym bardziej niezręczne staje się jego powtórzenie, co sugeruje, że 
proces fuzji jest wrażliwy na stopień złożoności elementów, które mu podlegają (por. 
Martins 2007, 2013 i Nunes 2004):

9 Jak wspomniano wcześniej, w przypadku zdań w trybie przypuszczającym tylko jedna z kopii cza-
sownika występuje z morfemem kodującym cechę trybu. Zakładając, że ośrodek kodujący cechę trybu 
Z znajduje się poniżej C, ale powyżej T, fakty zilustrowane zdaniem (29) powyżej, jak również zdaniem 
w (i) przedstawiają się w świetle zapropowowanej tu analizy tak jak pokazano w (ii):

ii(i) — Nie kupiłaby motoru nawet, gdyby było ją na niego stać.
 — Kupiłaby, kupiła./*Kupiłaby, kupiłaby.
ii(ii)   [CP CKUPIŁABY [ZP ZKUPIŁABY [TP TKUPIŁA [ΣP ΣKUPIŁA <[VP VKUPIŁA [NP NMOTOR]]>]]]]

Warto tu zauważyć, że porządek liniowy morfememu trybu i czasownika potwierdza założenie dotyczące 
przesunięcia czasownika powyżej ośrodka kodującego tryb na skraj CP:

(iii)  — Ty byś nie kupiła motoru nawet, gdyby było cię na niego stać.
 a. — *Bym kupiła, kupiła.
 b. — Kupiłabym, kupiła.

Pomimo że w zdaniach nieemfatycznych morfem kodujący tryb może poprzedzać czasownik, emfatyczne 
zaprzeczenie nie dopuszcza takiego uporządkowania składników, nawet jeżeli taki szyk użyty był w zdaniu 
poprzedzającym.
Jak pokazano w (ii), zakładając fuzję ośrodka C z przesuniętym czasownikiem, derywacja składniowa 
proponowana w niniejszym artykule prowadzi do dwóch kopii złożenia czasownika i morfemu kodują-
cego tryb, które powinny być realizowane akustycznie. Problem braku realizacji drugiej kopii morfemu 
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(32) — Nie złorzeczyłaś mu chyba?
 — ?Złorzeczyłam, złorzeczyłam.

(33)  — Nie kontratakowali, prawda?
 — ?Kontratakowali, kontratakowali.

Formalne ograniczenia dotyczące procesu fuzji wydają się również być źródłem niepo-
prawności powtórzenia zanegowanego czasownika, co zilustrowano w przykładzie (24) 
powyżej i w (34):

(34) — Wygrałaś zakład, prawda?
 — NIE wygrałam./*Nie wygrałam, nie wygrałam.

Złożenie morfemu nie z czasownikiem blokuje fuzję przesuniętego czasownika z ośrod-
kiem C (por. też Martins 2006, 2007, 2013 i Nunes 2004). Założyć można, że jest to 
powodowane wymaganym w tym wypadku układem akcentów zdaniowych, gdyż emfa-
za wyrażana jest w tu silniejszym akcentem padającym na morfem negacji. W związku 
z tym po przesunięciu do C zanegowany czasownik jest traktowany jako najwyższa 
kopia przez proces redukcji łańcucha, a wszystkie kopie czasownika poniżej C są wy-
mazywane.

Wyjaśnienia wymaga jeszcze derywacja zdań, w których po pierwszym czasowniku 
następują inne elementy generowane w VP, a dopiero po nich pojawia się druga kopia cza-
sownika:

(35) — Prezydent nie podpisze tej ustawy.
 — Podpisze tę ustawę, podpisze.

W odniesieniu do podobnych faktów z europejskiej odmiany języka portugalskiego Martins 
(2006, 2007, 2013) zakłada topikalizację frazy ΣP, która przesuwa się do pozycji powyżej 
ośrodka C po przesunięciu czasownika do C. Zastosowanie tej analizy dla celów derywacji 
polskich danych wyglądałoby następująco:

by wymaga dalszych badań. Zasugerować można jednak, że obserwowany układ danych może wynikać 
z procesu elizji w komponencie morfofonologicznym, tożsamego z procesem wymazującym jedno wystą-
pienie morfemu się zilustrowanym w (ivd):

(iv) a. Ludzie nie piją w tym miejscu alkoholu.
 b. W tym miejscu się nie pije alkoholu.
 c. Ludzie w tym miejscu nie modlą się.
 d. W tym miejscu się nie modli (*się).

Zakłada się tu wstępnie, że tożsame pod względem formy fonetycznej morfemy (klityki) się w (ivc) i kopie 
morfemu by w (29) i (i) występujące w ramach zdania zbudowanego wokół jednego czasownika wymagają 
elidowania jednego wystąpienia tych morfemów.
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(36) *Podpisze tę ustawę, podpisze, podpisze.

Przy założeniach przyjętych na potrzeby niniejszego artykułu, przebieg derywacji za-
proponowany przez Martins prowadzi do nieprawidłowych rezultatów, jako że generuje 
reprezentację, w której trzy kopie czasownika powinny otrzymać realizację akustyczną: 
kopia czasownika zawarta we frazie ΣP przeniesionej do pozycji Spec,C, jego kopia, któ-
ra uległa fuzji z ośrodkiem C oraz kopia w pozycji T jako najwyższa z kopii w łańcuchu 
przesunięcia czasownika w ramach rozszerzonej projekcji werbalnej, która brana jest pod 
uwagę przy zastosowaniu mechanizmu redukcji łańcucha.

W przypadku języka polskiego, bardziej prawdopodobna wydaje się więc analiza, 
według której dopełnienie przesuwa się niezależnie do pozycji poniżej C, ale powyżej T, 
co wydaje się być w zgodzie z ogólnymi faktami dotyczącymi dosyć luźnego szyku wy-
razów w języku polskim i dużych możliwości przesuwania elementów w obrębie zdania 
(scrambling):

(37) Prezydent tę ustawę podpisze <tę ustawę>.

Dla ścisłości można założyć, że dopełnienie przesuwa się do pozycji specyfikatora ośrod-
ka T (choć dokładna tożsamość frazy, do której przesuwa się dopełnienie, nie jest istotna 
z punktu widzenia bieżącej dyskusji), a czasownik niezależnie przesuwa się do Σ, T i C:



Marta Ruda226

(38) Podpisze tę ustawę, podpisze.

Podsumowując, w tej części artykułu zaproponowano analizę konstrukcji emfatycznej 
wyrażającej afirmację prawdziwości propozycji zaprzeczonej w poprzedniku, opierającą 
się na założeniu, że możliwa jest realizacja akustyczna więcej niż jednej kopii przesu-
niętego elementu, pod warunkiem że zajdzie proces fuzji, który sprawi, że jedna z kopii 
czasownika staje się niewidoczna dla działania operacji redukcji łańcucha. Zasugerowano, 
że w przypadku omawianej konstrukcji czasownik przesuwa się do ośrodka frazowego Σ, 
a następnie do T i C, z którym następuje fuzja. Zarówno kopia czasownika w C jak i w T 
jest realizowana akustycznie. Tak jak ma to miejsce w przypadku kontekstów konfirmatyw-
nych omawianych w moim artykule zamieszczonym w tym tomie, Σ licencjonuje elipsę VP, 
w związku z czym wymawiane są zazwyczaj jedynie dwie kopie czasownika. W sytuacji 
gdy po pierwszej kopii następują elementy generowane w VP, zakłada się przesunięcie tych 
elementów do pozycji wyższej niż Σ, dzięki czemu unikają one elizji.

2.2. Podwojenie czasownika jako realizacja akustyczna dwóch kopii: topikalizacja V(P)

Konstrukcję z topikalizacją frazy werbalnej/czasownika omawianą w tej części również two-
rzy się poprzez powtórzenie czasownika, ale w tym kontekście — inaczej niż w przypadku 
emfatycznych wypowiedzi zaprzeczających asercji poprzednika — pierwszy czasownik wy-
stępuje w formie bezokolicznika, a dopiero drugi jest formą finitywną10. Po bezokoliczniku 
opcjonalnie może wystąpić partykuła to, która oddziela pozycję tematuod reszty zdania, a więc 
może być traktowana jako wyznacznik frazy pełniącej tę funkcję (por. np. Tajsner 2012):

10  Topikalizacja V(P) jest też możliwa bez powtórzenia czasownika:
(i) a. Zjeść (to) dzieci owoców nie chcą.
 b. Zjeść owoców (to) dzieci nie chcą.
Jako że konstrukcja tego typu nie tworzy kontekstu z dopełnieniem domyślnym, nie będzie tu szerzej 

omawiana.
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(39) — Przeczytałaś ten artykuł o polimerach?
 — Przeczytać, (to) przeczytałam, ale żebym go zrozumiała, to nie powiem.

Konstrukcja ta występuje zarówno w zdaniach oznajmujących, jak i przeczących:

(40) — Przeczytałaś ten artykuł o polimerach?
 — Przeczytać, (to) nie przeczytałam, ale ktoś mi go streścił.

Pomimo że pytanie konfirmatywne stwarza naturalny dyskurs dla topikalizacji V(P), nie 
jest jedynym kontekstem, w którym ta operacja jest dopuszczalna. Istotne jest, że znaczenie 
czasownika jest tematem kontrastującym z możliwym przeczeniem:

(41)  Bandzior wbiegł do banku, wyciągnął broń, ale strzelić, nie strzelił, bo potrzebował 
zakładników.

Bezokolicznik w omawianej konstrukcji stanowi temat, natomiast czasownik finitywny 
stanowi część rematu verum (verum focus), wyrażającego stosunek mówiącego do praw-
dziwości wyrażonej propozycji i rematyzującego daną asercję (por. Vicente 2007 i Cheng 
i Vicente 2013 w odniesieniu do omawianej konstrukcji odpowiednio w języku hisz-
pańskim i węgierskim oraz w mandaryńskim i cytowane tam prace Höhle 1992 i Krifka 
2007 omawiające remat verum). Użycie takiej konstrukcji wywołuje również implikację 
przeciwstawną (adversative implicature; por. Vicente 2007 i Cheng i Vicente 2013), któ-
ra może być zrealizowana poprzez dodanie zdania rozpoczynającego się spójnikiem ale 
[por. (39)] i wyjaśniającego, że mimo iż propozycja wyrażona omawianą konstrukcją 
jest prawdziwa, trzeba wziąć pod uwagę jakieś dodatkowe czynniki. Jeżeli czasownik 
finitywny jest zanegowany, dodawane jest zdanie podrzędne wprowadzające wyjaśnienie, 
dlaczego spodziewana czynność lub stan wprowadzone przez temat wyrażony bezoko-
licznikiem nie doszły do skutku [por. (41)], lub też co nastąpiło zamiast spodziewanej 
sytuacji [por. (40)].

Konstrukcja, w której składnik V(P) ulega topikalizacji możliwa jest również w py-
taniach:

(42) — Kiepsko mi poszedł egzamin.
 — Ale zdać, zdałeś?

Topikalizacja V(P) może wystąpić z trybem przypuszczającym i czasem przyszłym 
i w tym drugim przypadku — inaczej niż ma to miejsce w emfatycznych wypowiedziach 
zaprzeczających asercji poprzednika — również powtórzony musi być czasownik leksykal-
ny, a nie pomocniczy:

(43) — Zjadłbyś obiad?
 — Zjeść, bym zjadł, ale na pewno nie będę zmywał naczyń.

(44) — Będziesz pisała odwołanie?
 a. — *Być, będę (pisała), ale czy je rozpatrzą to nie wiem.
 b. — Pisać, będę pisała, ale czy je rozpatrzą to nie wiem.
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Podobny efekt interpretacyjny ma topikalizacja czasownika, w której nie jest on powtarza-
ny, lecz ulega przesunięciu na początek zdania:

(45) Pisała/pisać (je) będę, ale czy je rozpatrzą to nie wiem.

Jest to też jedna z dwóch strategii dostępnych w przypadku strony biernej [por. (46d)], 
w której powtórzenie czasownika leksykalnego nie jest możliwe, natomiast możliwe jest 
powtórzenie czasownika posiłkowego po topikalizacji grupy złożonej z bezokolicznika 
czasownika posiłkowego i imiesłowu [por. (46e)]:

(46) — Został ten zabytek wreszcie odnowiony?
 a. — *Odnowiony, został odnowiony, ale niestety byle jak.
 b. — *Zostać (odnowiony), został odnowiony, ale niestety byle jak.
 c. — *Odnowić, został odnowiony, ale niestety byle jak.
 d. — Odnowiony został, ale niestety byle jak.
 e. — ?Zostać odnowiony, został, ale niestety byle jak.

W celu przeprowadzenia analizy omawianych przykładów topikalizacji V(P) konieczne 
jest odniesienie się również do ich wariantów nieeliptycznych. Należy bowiem zauwa-
żyć, że w tego typu konstrukcji argumenty i inne elementy scalone w obrębie VP mogą 
również być wyrażone dźwiękowo [por. (47b)–(47e)], a w niektórych przypadkach jest to 
nawet konieczne [por. (48)]11:

(47) — Wypijesz piwo?
 a. — Wypić, (to) wypiję, ale...
 b. — Wypić piwo, (to) wypiję, ale...
 c. — Wypić, (to) piwo wypiję, ale...
 d. — Wypić je, (to) wypiję, ale...
 e. — Wypić, (to) je wypiję, ale...

(48) a.  Klient przyszedł, poprosił o umowę, ale przeczytać, (to) *(jej) nie przeczytał, tylko 
od razu zaczął się awanturować.

 b.  Klient przyszedł, poprosił o umowę, ale przeczytać *(jej), (to) nie przeczytał, tylko 
od razu zaczął się awanturować.

Przykłady przedstawione w (47)–(48) pokazują, że argument czasownika może być umiej-
scowiony zarówno tuż po bezokoliczniku i należeć do tematu zdania, jaki i towarzyszyć 
finitywnej formie czasownika. Uprzedzając dokładniejszą analizę w części 2.3.1, można 
uznać, że opuszczenie argumentu czasownika jest możliwe tylko w przypadku, gdy to-
pikalizacja V(P) występuje w kontekście licencjonującym elipsę frazy werbalnej (lub  
opuszczenie samego dopełnienia). Warunek ten jest spełniony w (47a), gdzie obecność od-
powiedniego poprzednika w dyskursie pozwala na elipsę VP poprzedzoną przesunięciem 
czasownika do ośrodka Σ (por. Ruda, w tym tomie), ale nie w (48), co wyjaśnia, dlaczego 
opuszczenie zaimka jej skutkuje niegramatycznością.

11  Struktury takie jak (47b)–(47e) w języku polskim są również przedmiotem prac Bondaruk (2009, 2012).
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Topikalizacja V(P) z powtórzonym czasownikiem może zostać użyta z czasownikami 
nieprzechodnimi [por. (49)], czasownikami z jednym [por. (47)] lub dwoma dopełnieniami 
rzeczownikowymi [por. (50)], jednym dopełnieniem rzeczownikowym i jednym przyim-
kowym [por. (51)], zdaniem w funkcji dopełnienia [por. (52)], jak również z wyrażeniem 
okolicznikowym [por. (53)]:

(49) — Śpisz?
 — Spać, nie śpię, ale...

(50) — Dasz babci kwiatki?
 a. — Dać, dam, ale...
 b. — Dać babci kwiatki, dam, ale...
 c. — Dać, dam babci kwiatki, ale...

(51) — Położysz kwiatki na stole?
 a. — Położyć, położę, ale...
 b. — Położyć kwiatki na stole, położę, ale...
 c. — Położyć, położę kwiatki na stole, ale...

(52) — Zaprzeczył, że zdradził żonę?
 a. — Zaprzeczyć, nie zaprzeczył, ale...
 b. — Zaprzeczyć, że zdradził żonę, nie zaprzeczył, ale...
 c. — Zaprzeczyć, nie zaprzeczył, że zdradził żonę, ale...

(53) — Czytała przed pójściem do łóżka?
 a. — Czytać, czytała, ale...
 b. — Czytać przed pójściem do łóżka, czytała, ale...
 c. — Czytać, czytała przed pójściem do łóżka, ale...

W ramach analizy przedstawionej poniżej najpierw omówione zostaną sposoby derywacji 
zdań z wyrażonymi dźwiękowo argumentami, co pozwoli na wybranie najbardziej odpo-
wiedniego sposobu derywacji danych eliptycznych.

2.2.1. Analiza
Jak wspomniano w części 1, analiza omawianej konstrukcji zakłada, że jest to struktura 
prosta z dwoma kopiami tego samego czasownika realizowanymi akustycznie12.  Tego typu 
podejście tłumaczy po pierwsze wymóg tożsamości rdzenia bezokolicznika i formy fini-
tywnej:

12  Przedstawiona tu analiza idzie (częściowo) w ślady analiz topikalizacji (V)P z powtórzonym czasow-
nikiem zaproponowanych dla różnych języków przez Abelsa (2001), Aboha i Dyakonovą (2009), Bondaruk 
(2009, 2012), Cheng i Vicente (2013), Landau’a (2006) oraz Vicente (2007), choć podejścia te w różnym stop-
niu są odmienne zarówno od siebie, jak i od analizy zaproponowanej w niniejszej pracy. Interesujące podejście 
do omawianego zagadnienia jest przedstawione również w pracy Trinha (2009).
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(54) *Zjeść dziewicę, to smok pożarł, ale mu nie smakowała.

(55) *Gotować, usmażyłam tofu z warzywami.

Ponadto, jako że obecna analiza opiera się na operacji przesuwania elementów, spodzie-
wane są ograniczenia wynikające z warunku ekonomii operacji składniowych, tzw. wa-
runku lokalności (Locality Constraint), ujętego jako tzw. ograniczenia wysepkowe (Is-
land Constraints). Za przykład posłużyć mogą ograniczenia związane z przesuwaniem 
elementów z wnętrza zdań okolicznikowych (adjunct islands) oraz fraz w funkcji pod-
miotu (subject islands), zilustrowane tu najpierw za pomocą struktur z przesuniętymi 
zaimkami pytajnymi:

(56) *Kogo wszyscy odetchnęli z ulgą po tym, jak smok zjadł <kogo>?

(57) *Kogo fakt, że smok zjadł <kogo>, nie zdziwił nikogo?

Takie same ograniczenia dają się zaobserwować w konstrukcjach z topikalizacją V(P), co 
pokazują przykłady (58)–(60). Przykład (58) pokazuje, że przesuwanie elementów tego 
typu jest gramatyczne, pod warunkiem że nie łamie zasad lokalności, natomiast (59) i (60) 
potwierdzają, że przesunięcie V(P) poza podrzędne zdanie okolicznikowe oraz podmiot są 
zablokowane:

(58) a. Pić alkohol, słyszałam, że ona pije, ale...
 b. Pić, słyszałam, że ona alkohol pije, ale...

(59) a. *Zjeść dziewicę, to wszyscy odetchnęli z ulgą po tym, jak smok zjadł.
 b. *Zjeść, to wszyscy odetchnęli z ulgą po tym, jak smok zjadł dziewicę.

(60) a. *Zjeść dziewicę, to fakt, że smok zjadł, nie zdziwił nikogo.
 b. *Zjeść, to fakt, że smok zjadł dziewicę, nie zdziwił nikogo.

Ponadto spodziewany efekt rekonstrukcji (reconstruction) przesuniętej frazy w pozycji, 
w której została początkowo scalona w strukturze zdania, można sprawdzić za pomocą  
odwołania do efektu związanego z zasadą C teorii wiązania (Principle C of the Binding 
Theory), wedle której leksykalna fraza nominalna (R-expression) nie może być związana 
przez inną kategorię nominalną w zdaniu, co pokazuje (61). Efekt ten zilustrowany jest 
w przykładach (62a) i (62b), gdzie nie ma powtórzenia czasownika, oraz w (63):

(61) Ona1 nie lubi któregoś kuzyna królowej*1/2.

(62) a. *[Którego kuzyna królowej1] ona1 nie lubi <[którego kuzyna królowej1]>?
       b. *[Podziwiać królową1], ona1 zawsze będzie <[podziwiać królową1]>.

(63) a. *[Podziwiać królową1], ona1 zawsze podziwia <[podziwiać królową1]>, ale...
b.  *[Podziwiać królową1], ona1 myśli, że wszyscy podziwiają <[podziwiać królową1]>, 

ale...
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W żadnym z powyższych przykładów referent frazy NP królowa nie może być tożsamy 
z referentem zaimka ona. Biorąc pod uwagę paralelizm pomiędzy konstrukcjami tradycyj-
nie analizowanymi poprzez zastosowanie przesunięcia i konstrukcją z topikalizacją V(P) 
z powtórzonym czasownikiem w odniesieniu do zasady C teorii wiązania, można uznać, 
że relacja pomiędzy czasownikami/frazami werbalnymi w tej konstrukcji spełnia te same 
wymogi formalne, co relacja pomiędzy zaimkiem pytajnym w miejscu, w którym otrzy-
muje realizację akustyczną, a jego kopią w miejscu, w którym jest scalany po raz pierwszy 
w strukturze zdania. Relację tę określa się terminem łańcucha przesunięcia A’ (A-bar move-
ment chain; por. też Bondaruk 2009). 

Teza, że fraza, w której scalony jest bezokolicznik, generowana jest poniżej pozycji cza-
sownika finitywnego, otrzymuje również potwierdzenie w danych zawierających negację:

(64)  Bandzior wbiegł do banku, wyciągnął broń, ale zastrzelić nikogo/*kogoś, nie zastrze-
lił, bo potrzebował zakładników.

Zaimki takie jak nikogo są licencjonowane w strukturze, jeżeli są paradominowane przez negację:

(65)  a. Bandzior nie powiedział nikomu/*komuś, gdzie ukrył łup.
  b. Bandzior powiedział *nikomu/komuś, gdzie ukrył łup.
  c. Bandzior powiedział *nikomu/komuś, gdzie nie ukrył łupu.

Przykład (64), w którym zaimek nikogo następuje po bezokoliczniku, pokazuje, że fraza 
bezokolicznika i czasownik finitywny należą do tego samego zdania i że negacja parado-
minuje przynajmniej jedną z kopii frazy, w której generowany jest bezokolicznik. Biorąc 
pod uwagę powyższe obserwacje, w dalszej części analizy zakłada się, że omawiana kon- 
strukcja powstaje na skutek przesunięcia odpowiednich elementów i realizacji akustycznej 
dwóch kopii czasownika. 

Skupiając uwagę najpierw na wariancie, w którym argumenty następują po bezokolicz-
niku, należy ustalić, jaka dokładnie fraza jest przenoszona na początek zdania. Możliwość 
przesunięcia czasownika wraz z dopełnieniem/dopełnieniami pokazuje, że przenoszona jest 
co najmniej fraza VP. To, że niemożliwe jest poprzedzenie czasownika negacją, pokazuje, 
że przenoszona jest projekcja poniżej ΣP, a więc — zgodnie z założeniami przyjętymi na 
potrzeby niniejszej pracy — przenoszona musi być dokładnie VP13:

(66) — Prezydent nie przeczyta tej ustawy?
 — *Nie przeczytać, nie przeczyta, ale na pewno każe ją sobie streścić.

13  Przy założeniu, że cecha aspektu czasownika dodawana jest w ramach odrębnego ośrodka frazo-
wego, dokładniejsza analiza struktury zdania mogłaby sugerować, że frazą przenoszoną jest AspP, domi-
nowana przez TP (lub ΣP, jeżeli jest obecna w strukturze) i dominująca VP. Pokazuje to przykład (i), gdzie 
niezgodność pomiędzy cechą aspektu kodowaną na bezokoliczniku i formie finitywnej skutkuje niegrama-
tycznością zdania:

(i) a. Rysować obrazek, dziewczynka rysuje, ale...
 b. Narysować obrazek, dziewczynka narysowała, ale...
 c. *Rysować obrazek, dziewczynka narysowała, ale...
 d. *Narysować obrazek, dziewczynka rysowała, ale...
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Przesunięcie frazy VP wyjaśnia, dlaczego w czasie przyszłym czasownik leksykalny, a nie 
posiłkowy, musi zostać przeniesiony na początek zdania [por. (44)], jak również to, że 
w przypadku strony biernej przesuwany jest czasownik posiłkowy i imiesłów, zakładając, 
że czasownik posiłkowy w tym wypadku wprowadzany jest w osobnym ośrodku werbal-
nym [por. (46)]. Według proponowanego podejścia, V(P) przesuwa się ponad ośrodek 
T, ale poniżej ośrodka C. To, że VP lub też sam bezokolicznik jest w pozycji poniżej C, 
można stwierdzić na podstawie poniższych przykładów, gdzie bezokolicznik musi na-
stępować po elemencie wprowadzającym zdanie podrzędne że, scalonym w derywacji 
w ośrodku C:

(67) — Prezydent przeczyta nowy projekt ustawy?
 a. — Powiedział, że przeczytać (go), (to) przeczyta, ale...
 b. — *Powiedział, przeczytać (go), że (to) przeczyta, ale...

Położenie bezokolicznika względem morfemu kodującego tryb, który nie może poprzedzać 
bezokolicznika, sugeruje, że bezokolicznik jest w pozycji powyżej ZP, gdzie ośrodek Z wpro-
wadza cechę trybu, jeżeli Z jest obecny w strukturze, a powyżej TP, jeżeli nie jest:

(68)  — Zjadłbyś obiad?
 a. — Zjeść, bym zjadł, ale na pewno nie będę zmywał naczyń.
 b. — *Bym zjeść, zjadł, ale na pewno nie będę zmywał naczyń.

Przykładowa derywacja topikalizacji VP z powtórzonym czasownikiem przedstawio-
na jest w (69), gdzie — dla ścisłości — zakłada się, że partykuła to wprowadzana jest 
w ośrodku frazowym Top, sygnalizującym temat zdania, a VP przesuwa się do pozycji 
jego specyfikatora:

(69) Czytać umowę, (to) czytałam...
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Wyjaśnienia wymaga teraz samo powtórzenie czasownika i jego forma. Odnośnie bez-
okolicznika zakłada się, że — jako forma nienacechowana — pojawia się on zawsze, gdy 
realizowana akustycznie jest projekcja czasownika niewystarczająco duża, żeby w kompo-
nencie morfologicznym mogła być wprowadzona inna forma, co ma miejsce w przypadku, 
gdy realizacja czasownika odnosi się jedynie do informacji zawartych we frazie VP. Drugie 
użycie czasownika wynika z tego, że jego kopia w ośrodku Σ uległa przesunięciu niezależ-
nie od przesunięcia VP do Spec,Top, w związku z czym kopia czasownika wewnątrz frazy 
VP w pozycji Spec,Top i kopia w Σ nie tworzą łańcucha, a co za tym idzie, ulegają lineary-
zacji niezależnie od siebie. Kopia VP w pozycji dopełnienia Σ ulega wymazaniu jako niższa 
z kopii VP zgodnie z zasadą redukcji łańcucha [por. (20)].

Powracając do struktur, w których tematem jest sam bezokolicznik, należy zbadać, 
czy w tym wypadku również mamy do czynienia z przesunięciem całej frazy VP, przy 
czym realizowane akustycznie są niższe kopie argumentów, czy też sam czasownik ulega 
przesunięciu. Bondaruk (2009, 2012) przyjmuje pierwszą z tych możliwości i analizuje oba 
omawiane tu typy topikalizacji jako przesunięcie całej frazy werbalnej, która — w przy-
padku topikalizacji samego czasownika — poprzedzona jest przesunięciem dopełnienia 
poza obręb VP (tzw. scrambling). Według tej analizy zdanie takie jak Czytać, to czytałam 
umowę derywowane jest poprzez przesunięcie dopełnienia umowę do pozycji na skraju/
poza VP, przesunięcie czasownika z V do ośrodka frazowego Asp, położonego pomiędzy 
TP i VP, oraz następujące po nich przesunięcie VP do pozycji Spec,Top (jako tzw. remnant 
movement). Według Bondaruk (2009) krok przesuwający dopełnienie poza VP jest odpo-
wiedzialny za to, że nie jest ono wymawiane w ramach VP w Spec,Top, mimo że jest ono 
obecne w jego strukturze składniowej. Ten krok jest też jedynym elementem różnicującym 
pomiędzy derywacją zdań z topikalizacją całej VP i topikalizacją samego czasownika. In-
nymi słowy, Bondaruk (2009) argumentuje, że przesunięcie VP poprzedzone przesunięciem 
dopełnienia/innych fraz generowanych w VP poza jego obręb skutkuje tym, że ślady/kopie 
tych elementów nie są wymawiane wewnątrz topikalizowanej VP. Wydaje się jednak, że 
konsekwencją logiczną tej sugestii w kontekście założenia, że również czasownik przesuwa 
się najpierw poza VP do Asp, powinien być brak realizacji artykulacyjnej również i samego 
czasownika w topikalizowanej VP (por. też dyskusję na temat możliwości teoretycznych 
derywacji podobnych struktur w języku hebrajskim w Trinh 2009). Zgodnie z tymi zało-
żeniami żaden z elementów w topikalizowanej VP nie powinien być realizowany artyku-
lacyjnie, biorąc pod uwagę, że każdy z nich uległ wcześniej niezależnemu przesunięciu do 
wyższej pozycji.

Derywacja struktur z topikalizacją czasownika zaproponowana przez Bondaruk (2009) 
jest również problematyczna w kontekście założeń teorii przesunięcia z użyciem kopii. 
Wydaje się bowiem, że bez dodatkowych założeń odnośnie realizacji kopii przesuwanych 
elementów dopełnienie powinno być realizowane akustycznie dwa razy zgodnie z anali-
zą opisaną powyżej. Po przesunięciach struktura składniowa zdania Czytać, to czytałam 
umowę miałaby postać [CP C [TopP [VP czytaćo umowęk] to [TP czytałamn umowęj [VP czytaćm 
umowęi]]]], gdzie łańcuchy tworzone by były przez oba wystąpienia VP, przez kopie dopeł-
nienia umowęj i umowęi oraz przez kopie czasownika czytałamn i czytaćm, gdzie ostateczna
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forma czytałamn jest ustalana na skutek działania procesów morfofonologicznych i nie 
ma znaczenia z punktu widzenia redukcji łańcucha14. Nie istnieje jednak bezpośrednia 
relacja pomiędzy kopią czasownika czytaćo i kopią czytałamn, ani też pomiędzy kopią 
dopełnienia umowęj i umowęk. Zgodnie z tym operacja redukcji łańcucha obejmująca 
jedynie elementy bezpośrednio tworzące łańcuch derywowałaby niegramatyczną for-
mę zdania *Czytać umowę, to czytałam umowę (tzn. [CP C [TopP [VP czytaćo umowęk] to 
[TP czytałamn umowęj[VP czytaćm umowęi]]]]). Derywacja pożądanej formy zdania wy-
magałaby stypulacji, że kopia dopełnienia umowęk jest usuwana jako skutek łańcucha 
pomiędzy kopią umowęj i umowęi i, co ważne, relacja podobnego typu dotycząca kopii 
czasownika czytałamn i czytaćm nie mogłaby mieć podobnego skutku w przypadku kopii 
czytaćo

15.
Za przyjęciem drugiej ze wspomnianych możliwości, czyli przesunięcia samego cza-

sownika do pozycji Spec,Top przemawiają jednak też pewne fakty empiryczne, a dokład-
niej właściwości interpretacyjne struktur z topikalizacją V(P), zawierających wyrażenia 
idiomatyczne (por. Landau 2006 i Vicente 2007).

Cechą (części) wyrażeń idiomatycznych jest to, że znaczenia idiomatyczne prze-
stają być dostępne, gdy przesunięciu ulegnie tylko część idiomu. Ilustrują to przykłady  
(70)–(72), gdzie odpowiedzi w (a) zawierają topikalizację całości idiomu, dzięki czemu 
znaczenie idiomatyczne jest dostępne. Inaczej jest w odpowiedziach podanych w (b), gdzie 
topikalizowana jest jedynie część idiomu i gdzie, przy założeniu poprawności gramatycznej 
zdań, możliwe jest przypisanie tylko interpretacji dosłownej:

(70) — A może powiemy tacie o tej wysyłkowej sprzedaży sprzętu przez internet?
 a. — Kupić kota w worku, (to) tato raczej nie będzie chciał.
 b. — #Kota w worku, (to) tato raczej nie będzie chciał kupić.

(71) — Nie irytuje cię, że ona znowu dolewa oliwy do ognia?
 a. — Jasne, że tak, ale dolać oliwy do ognia zawsze łatwiej niż załagodzić sytuację.
 b. — #Jasne, że tak, ale dolać zawsze łatwiej oliwy do ognia niż załagodzić sytuację.

14  Indeksy dolne użyte są tu jedynie w celu ułatwienia dyskusji i nie mają znaczenia teoretycznego.
15  Trinh (2009: 184) stawia hipotezę, że usuwanie kopii przesuniętych elementów podlega warunkowi 

CCD (Constraint on Copy Deletion), który uzależnia usunięcie kopii od tego, czy niższa z kopii znajduje 
się na prawym skraju frazy (warunek ten jest sformułowany następująco: „A chain (α, β) is deletable only 
if β ends an XP”). Bondaruk (2012) odrzuca analizę Trinha (2009), argumentując, że nie może ona wyde-
rywować danych polskich przy założeniu, że topikalizacja V(P) z powtórzonym czasownikiem polega na 
topikalizacji VP. Według Bondaruk (2012) taka derywacja powinna uniemożliwić realizację akustyczną 
niższej kopii czasownika w ramach systemu zaproponowanego przez Trinha. Wydaje się jednak, że dane 
z języka polskiego niekoniecznie muszą zostać uznane za niezgodnie z CCD, gdyż przy założeniu, że cza-
sownik również przesuwa się do pozycji jednego z ośrodków frazowych w obrębie rozszerzonej projekcji 
werbalnej (w omawianej konstrukcji), przesunięcie VP nie ma wpływu na realizację kopii czasownika poza 
jej obrębem. Weryfikacja warunku zaproponowanego przez Trinha (2009) wymaga uważnych studiów nad 
realizacją kopii przesuniętych elementów w szerokiej gamie konstrukcji i języków i wychodzi poza obręb 
niniejszej pracy.
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(72) — Nie wydaje ci się, że ona bierze zwolnienia przy byle okazji?
 a. — Cóż, kopnąć w kalendarz, (to) nikt nie chce zbyt wcześnie.
 b. — #Cóż, w kalendarz, (to) nikt nie chce zbyt wcześnie kopnąć.

Podobny efekt można zaobserwować w przypadku topikalizacji samego czasownika, ale 
nie w przypadku, gdy topikalizaowna jest cała VP16:

(73) — Ten naiwny klient kupi kota w worku, prawda?
 a. — Kupić kota w worku, (to) kupi, ale na pewno przyjdzie później z reklamacją.
 b. — #Kupić, (to) kupi kota w worku, ale na pewno przyjdzie później z reklamacją.

(74) — Myślisz, że ten stary znowu doleje oliwy do ognia?
 a. — Dolać oliwy do ognia, (to) nie doleje, ale pewnie będzie marudził pod nosem.
 b. — #Dolać, (to) nie doleje oliwy do ognia, ale pewnie będzie marudził pod nosem.

(75) — Szef chyba nie kopnie w kalendarz?
 a. — Kopnąć w kalendarz, nie kopnie, ale na pewno będzie długo na zwolnieniu.
 b. — #Kopnąć, nie kopnie w kalendarz, ale na pewno będzie długo na zwolnieniu.

W omawianej konstrukcji przesunięcie samego bezokolicznika wprowadza potrzebę usta-
nowienia alternatywnych znaczeń dla samego czasownika, natomiast przesunięcie czasow-
nika i pozostałych elementów generowanych w VP wymaga wprowadzenia alternatyw dla 
znaczenia całej frazy VP (por. Landau 2006). Próba wprowadzenia czasownika kontrastu-
jącego znaczeniowo z czasownikiem, w przypadku gdy bezokolicznik topikalizowany jest 
bez pozostałych elementów z wewnątrz VP, sprawia, że konieczna staje się dosłowna inter-
pretacja wyrażenia.

Paralelizm pomiędzy interpretacją rozłączonych przesunięciem fraz idiomatycznych 
w (70)–(72) i interpretacją w przypadku topikalizacji bezokolicznika byłby trudny do wy-
jaśnienia przy założeniu, że przesuwana jest tu cała VP, a jedyna różnica pomiędzy przy- 
kładami (a) i (b) w (73)–(75) wynika z procesów w komponencie morfofonologicznym, 
a dokładniej decyzji, którą kopię pozostałych elementów scalanych wewnątrz VP realizo-
wać akustycznie. Zdania te bowiem w składni i w jej interfejsie z komponentem konceptu-
alno-intencjonalnym miałyby taką samą postać.

16  Bondaruk (2009: 74) podaje następujące przykłady, zawierające idiom wyciągnąć nogi:
(i)  a. Wyciągnąć (to) on wyciągnął nogi, ale nikt tego nie zauważył.
  b. Wyciągnąć nogi (to) on wyciągnął, ale nikt tego nie zauważył.

Według Bondaruk znaczenie idiomatyczne obecne jest w obu przypadkach, z czego wyciągnięty jest wnio-
sek, że są one zgodne z analizą derywującą oba typy topikalizacji z przesunięcia całej VP do Spec,Top. 
Przykład ten nie jest jednak skontrastowany z innym rodzajem przesunięcia rozdzielającego części użytego 
idiomu, co jest istotne, biorąc pod uwagę, że różne idiomy zdają się być wrażliwe na przesunięcia w róż-
nym stopniu i jest to jedna z cech mogących stanowić wariancję wśród użytkowników języka. Analiza 
przedstawiona w obecnym artykule przewiduje, że dla użytkowników, dla których zdania typu Nogi to on 
wyciągnął, ale nikt tego nie zauważył nie mają interpretacji idiomatycznej, przykład (ia) również nie powi-
nien mieć takiej interpretacji.
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Dodatkowego argumentu dostarczają efekty interpretacyjne związane z interakcją 
kwantyfikatorów (por. Vicente 2007). Zdanie zawierające kwantyfikator ogólny i egzysten-
cjalny z nienacechowanym szykiem jest dwuznaczne, natomiast zdanie, w którym fraza 
zawierająca kwantyfikator ogólny ulega topikalizacji, ma tylko jedno znaczenie:

(76)  Jakaś dziewczyna pożyczyła pieniądze od wszystkich chłopców z grupy (, ale żadnemu 
nie oddała ani grosza/ale żadna nie oddała nikomu z nich ani grosza).

 a.  >   (nieformalnie: dla każdego chłopca x z grupy, była dziewczyna y, która 
pożyczyła pieniądze od chłopca x)

 b.  >   (nieformalnie: była dziewczyna y, która pożyczyła pieniądze od każdego 
chłopca x z grupy)

(77)  Od wszystkich chłopców z grupy, (to) jakaś dziewczyna pożyczyła pieniądze (, ale 
żadnemu nie oddała ani grosza/#ale żadna nie oddała nikomu z nich ani grosza).

 a. *  > 
 b.  > 

W przeciwieństwie do struktury, w której topikalizowana jest cała VP [por. (78)], gdy 
jedynie bezokolicznik ulega topikalizacji [por. (79)], dwuznaczność jest możliwa, co po-
twierdza tezę, że w tym kontekście fraza zawierająca kwantyfikator ogólny nie ulega 
przeniesieniu17:

(78) — Podobno jakaś dziewczyna pożyczyła pieniądze od wszystkich chłopców z grupy.
 —  Pożyczyć pieniądze od wszystkich chłopców z grupy, (to) jakaś dziewczyna pożyczy-

ła (, ale żadnemu nie oddała ani grosza/#ale żadna nie oddała nikomu z nich ani 
grosza).

 a. *  > 
 b.  > 

(79) — Podobno jakaś dziewczyna pożyczyła pieniądze od wszystkich chłopców z grupy.
 —  Pożyczyć, (to) jakaś dziewczyna pożyczyła pieniądze od wszystkich chłopców z grupy  

(, ale żadnemu nie oddała ani grosza/ale żadna nie oddała nikomu z nich ani grosza).
a. > 
b.  >  

17  Bazując na zdaniach (i)–(iii), z których tylko pierwsze określone jest jako dwuznaczne, Bondaruk 
(2009: 74) stwierdza, że zdania z kwantyfikatorami są interpretowane tak samo w przypadku obu rodzajów 
topikalizacji V(P):

ii(i) Dziewczyna umawiała się z wszystkimi chłopakami.
i(ii) Umawiać się (to) dziewczyna umawiała się z wszystkimi chłopakami, ale nie codziennie.
(iii) Umawiać się ze wszystkimi chłopakami (to) dziewczyna umawiała się, ale nie codziennie.

Wydaje się, że nie bez znaczenia może tu być użycie niemodyfikowanego rzeczownika dziewczyna, biorąc 
pod uwagę, że rzeczowniki takie w języku polskim mogą być również interpretowane jako określone, co 
może dodatkowo być w tym przypadku wzmocnione funkcją podmiotu tego rzeczownika w zdaniu, która 
naturalnie pokrywa się z interpretacją składnika jako tematu.
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Opierając się na rozróżnieniach interpretacyjnych w przykładach (76)–(79) oraz wcześniej 
analizowanych rozróżnieniach w interpretacji zdań (a) i (b) w przykładach (70)–(75), kon-
strukcje z topikalizowanym czasownikiem powinny mieć reprezentację taką jak w przy-
kładach (b) w (80)–(81), tzn. zawierać przesunięcie samego czasownika, a nie całej frazy 
werbalnej:

(80) a.  [VP Kupić <kota w worku>] (to), kupi kota w worku, ale na pewno przyjdzie później 
z reklamacją.

  b. [V Kupić] (to), kupi kota w worku, ale na pewno przyjdzie później z reklamacją.

(81) a.  [VP Pożyczyć <pieniądze od wszystkich chłopców z grupy>], (to) jakaś dziewczyna 
pożyczyła pieniądze od wszystkich chłopców z grupy.

  b.  [V Pożyczyć], (to) jakaś dziewczyna pożyczyła pieniądze od wszystkich chłopców 
z grupy.

W obliczu tych obserwacji założyć można, że w konstrukcjach, w których topikalizowany 
jest jedynie czasownik, przesunięciu do składnika TopP ulega tylko czasownik. Łącząc ana-
lizy przedstawione w obecnej i poprzedniej części, można postawić tezę, że w tym wypad-
ku czasownik przesuwa się zarówno do ośrodka Σ, jak i do Spec,Top, przy czym obecność 
Σ w strukturze licencjonuje elipsę VP, jeżeli w poprzedzającym kontekście językowym 
występuje odpowiedni poprzednik elidowanej frazy VP, co ma miejsce w kontekstach kon-
firmatywnych. Jako że czasownik przesuwany jest niezależnie do pozycji Spec,Top i Σ, re-
dukcja łańcucha obejmuje czasownik w Spec,Top i w pozycji początkowej oraz czasownik 
w Σ i czasownik w pozycji początkowej, ale nie odnosi się do relacji pomiędzy kopiami 
czasownika w Spec,Top i w Σ, gdyż nie są one częścią tego samego łańcucha. W związku 
z tym obie te kopie czasownika są realizawane akustycznie:

(82) Czytać, (to) czytałam... 



Marta Ruda238

Zakłada się, że tego typu przesunięcie czasownika na długi dystans (long-distance head 
movement) do domeny Top motywowane jest czynnikami interpretacyjnymi związanymi 
z zależnościami tematyczno-rematycznymi, w związku z czym różni się motywacją od lo-
kalnego przesunięcia ośrodka frazowego (local head movement), wynikającego z czynni-
ków selekcyjnych oraz/lub morfologicznych (por. Cheng i Vicente 2013, Landau 2006, 
Matushansky 2006, Vicente 2007). Dla zbadania dokładnych uwarunkowań przesunięcia na 
długi dystans i jego głębszych konsekwencji teoretycznych konieczne jest podjęcie osob-
nych badań w tym zakresie.

Dodatkowe interesujące z punktu widzenia obecnej pracy obserwacje znaleźć można 
w pracy Bondaruk (2012), która zauważa, że topikalizacja V(P) z powtórzonym czasowni-
kiem nie jest możliwa w kontekście m.in. czasowników modalnych czy też czasowników 
takich jak zacząć:

(83) Pomóc, to ja mu mogę (*pomóc), ale...

(84) Uprawiać sport, to ja zacznę (*uprawiać), ale...

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku czasu przyszłego z użyciem czasownika po-
siłkowego być [por. (85b)], chociaż jeżeli formy czasownika leksykalnego się różnią [por. 
(85a)], jego powtórzenie jest możliwe (por. Bondaruk 2012: 66):

(85) a. Pracować to Marek będzie nad tym pracował, ale czy mu się to uda skończyć?
 b. Pracować to Marek będzie nad tym (*pracować), ale czy mu się to uda skończyć?

Z pozoru podobny efekt obserwowany jest w przypadku struktur w (86), cytowanych za 
Bondaruk (2012: 66):

(86) a. Kupić kwiaty to Marek chciał, żebym kupił, ale nie dał mi pieniędzy.
 b. Kupić kwiaty to Marek chciał, żeby (*kupić), ale nie dał mi pieniędzy.

Na podstawie powyższych przykładów Bondaruk (2012) konkluduje, że to nie kon-
tekst składniowy wpływa na możliwość realizacji niższej kopii w kontekstach takich jak  
(83)–(86), a raczej jej forma. Autorka sugeruje, że analiza zakładająca, że wymawiane 
kopie czasownika tworzą jeden łańcuch, może uchwycić te obserwacje zgodnie z tezami 
Nunesa (2004). Mianowicie dzięki temu, że kopie czasownika w (85a) i (86a) nie są iden-
tyczne, operacja redukcji łańcucha ich nie obejmuje, gdyż kopie mogą w tym wypadku 
zostać zlinearyzowane. Bondaruk (2012) nie rozwija bardziej szczegółowo tej hipotezy, 
ale wydaje się, że to rozwiązanie wymaga zrezygnowania z jednego z przyjmowanych 
w jej pracy założeń, tzn. albo analizy omawianych kontekstów za pomocą przesunięcia 
VP do pozycji Spec,Top, gdyż — jak już wspomniano wcześniej — w takim wypadku 
kopia czasownika w Asp i jego kopia w topikalizowanej VP nie są częścią tego samego 
łańcucha, albo z założenia, że czasownik przesuwa się do Asp (i ewentualnie innych ośrod-
ków w ramach rozszerzonej projekcji czasownika), dzięki czemu czasownik byłby częścią 
tylko jednego łańcucha przesunięcia. Rozwiązanie uzależniające zastosowanie operacji re-
dukcji łańcucha od ostatecznego kształtu morfologicznego przesuniętego elementu wydaje 
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się też jednak mieć istone konsekewncje dla teorii usuwania kopii przesuniętego ośrodka  
frazowego, gdyż implikuje, że jakiekolwiek przesunięcie jednego ośrodka frazowego do 
innego, które ma konsekewncje morfologiczne, powinno blokować usunięcie niższej ko-
pii, a więc wymaga wsparcia ze strony analiz szerszego zakresu materiału empirycznego.

Należy tu też zauważyć, że blokowanie powtórzenia elementu topikalizowanego nie 
dotyczy tylko przypadków, w których topikalizowany jest bezokolicznik, ale ma miejsce 
również w przypadku imiesłowu biernego czy przymiotnika:

(87) Zauważony, (to) złodziej został (*zauważony).

(88) Inteligentny, (to) on nie był (*inteligentny).

Elementy powtórzone w konstrukcjach użytych w zdaniach (83)–(84) i (87)–(88) nie 
mają wariantów różniących się formą morfologiczną, które mogłyby je zastąpić. Zgod-
nie z analizą zaproponowaną w niniejszej pracy niegramatyczność zdań z powtórzeniem 
składnika wynika z tego, że elementy powtórzone w powyższych przykładach nie są 
przesuwane do ośrodka Σ (elementami przesuwanymi do tej pozycji są, odpowiednio, 
czasowniki mogę, zacznę, został, był), a co za tym idzie, w strukturze może powstać tylko 
jeden łańcuch zawierający kopie topikalizowanych elementów, co wymaga wymazania 
kopii niższej.

Zdania (85)–(86) wyłamują się z tego schematu ze względu na swoje szczególne 
właściwości. Zaczynając od (85), należy zwrócić uwagę na to, że przy wyrażaniu aspek-
tu niedokonanego w czasie przyszłym istnieje wybór między użyciem bezokolicznika 
i imiesłowu (por. np. Babcia będzie piła/pić koniak). Dokładna analiza składni czasu 
przyszłego nie może zostać podjęta w ramach tej pracy. Jeżeli jednak słusznym okaże się 
założenie, że realizacja czasownika leksykalnego jako bezokolicznika lub imiesłowu jest 
uzależniona od opcjonalnego w tym wypadku przesunięcia czasownika do pozycji Asp 
(lub innego ośrodka w ramach rozszerzonej projekcji czasownika), artykulacja niższej 
kopii bezokolicznika mogłaby wynikać z powstania dwóch odrębnych łańcuchów na sku-
tek przesunięcia czasownika do ośrodka Asp i do pozycji specyfikatora TopP. W (85b), 
przy założeniu, że czasownik przesuwa się jedynie do Spec,Top, jego jedyna niższa kopia 
musi zostać wymazana zgodnie z zasadą redukcji łańcucha. Założyć można, że w przy-
padku, gdy czasownik leksykalny wyrażany jest jako bezokolicznik, cechy związane 
z akomodacją czasownikową wyrażane zwykle na imiesłowie (cecha liczby i rodzaju) 
zostają usunięte z matrycy cech, które muszą zostać zinterpretowane przez reguły morfo-
logii w komponencie morfofonologicznym.

Zwracając się ku zdaniu (86), należy najpierw zauważyć, że (86b) jest niegramatycz-
ne, nawet jeżeli niższa kopia topikalizowanego czasownika jest opuszczona (*Kupić kwia-
ty to Marek chciał, żeby, ale nie dał mi pieniędzy), a realizacja akustyczna niższej kopii 
czasownika w (86a) jest konieczna, żeby zdanie było gramatyczne [Kupić kwiaty to Marek
chciał, żebym *(kupił), ale nie dał mi pieniędzy]. W przypadku konstrukcji ze spójnikiem 
żeby, po którym następuje czasownik w formie bezokolicznika, można wstępnie założyć, że 
struktura zdania wprowadzanego przez spójnik nie jest wystarczająco bogata, by pozwolić 
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na przesunięcie czasownika w jej obrębie i stworzenie osobnego łańcucha. Niegramatycz-
ność zdania bez powtórzenia czasownika może w tym przypadku wynikać z blokowania-
rozdzielania spójnika i reszty zdania składowego, którą wprowadza18. Derywacja (86a) 
nie wymaga żadnych dodatkowych założeń i przebiega zgodnie z tym, co zostało zasu-
gerowane w odniesieniu do innych omawianych wcześniej struktur z topikalizacją V(P).

Podsumowując, mimo że zarówno w konstrukcji emfatycznych wypowiedzi zaprze-
czających asercji poprzednika, jak i w topikalizacji (V)P z powtórzonym czasownikiem 
występują czasowniki bez dopełnień wyrażonych akustycznie, konteksty te nie stanowią 
przykładów struktur, w których dopełnienie byłoby zerowe czy też wymazywane przez 
mechanizm elipsy. W obu tych konstrukcjach mamy do czynienia z realizacją dwóch kopii 
tego samego czasownika w formie dźwiękowej zdania, połączoną — w kontekstach, gdzie 
człony przyczasownikowe nie są realizowane akustycznie — z elipsą VP licencjonowaną 
przez rematyzację ośrodka frazowego Σ.

3. Podsumowanie

Artykuł dotyczył szczególnego typu kontekstów, które można zaliczyć do zbioru struktur 
z dopełnieniami domyślnymi. Konteksty te charakteryzuje powtórzenie czasownika w tej 
samej formie w przypadku emfatycznych wypowiedzi zaprzeczających asercji poprzednika 
oraz w formie bezokolicznika w konstrukcji topikalizacji V(P). W ramach przeprowadzonej 
analizy konteksty te nie zawierają zaimków zerowych ani elidowanych fraz nominalnych 
w pozycji dopełnienia, a efekt dopełnień domyślnych jest skutkiem elipsy frazy werbalnej 
licencjonowanej dzięki rematyzacji ośrodka frazowego Σ oraz wymawiania dwóch kopii 
czasownika. Derywacje tego typu dostarczają kolejnego argumentu przemawiającego za 
przyjęciem teorii przesuwania elementów w składni przy użyciu kopii, a przeciwko sto-
sowaniu teorii śladów, gdyż pokazują, że więcej niż jedna kopia może być realizowana 
akustycznie, co byłoby trudne do wyjaśnienia przy założeniu, że miejsce przesuniętego 
elementu zajęte jest przez ślad.

Omówiony tutaj typ kontekstów potwierdza, że elipsa frazy werbalnej powinna być bra-
na pod uwagę w analizach struktur z dopełnieniami domyślnymi w języku polskim (por. Ruda, 
w tym tomie), co nie oznacza, że jest to jedyny mechanizm prowadzący do powstawania tego 
typu struktur. Zakładając bowiem, że dla zaistnienia elipsy frazy werbalnej konieczna jest 
obecność w kontekście językowym odpowiedniego poprzednika, zdania takie jak na przykład 
Podniesiesz Ø? wypowiedziane w kontekście, gdy mówca i odbiorca zauważają upadający 
przedmiot, nie mogą być uznane za przypadki kontekstów z elipsą frazy werbalnej. Ustalenie 
mechanizmów derywacji tego typu struktur wymaga dalszych badań składniowych.

18  Podobne ograniczenie w gramatyce języka polskiego dotyczy konstrukcji z ośrodkiem, jakim jest 
przyimek:

(i) *Stół połóż kieliszek na.
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SUMMARY

Verb doubling emphatic affirmation and V(P) topicalisation as VP ellipsis and acoustic 
realisation of two copies of V

Considering the derivation of null object structures in terms of VP ellipsis, the paper discusses the 
syntax of two verb doubling constructions in Polish, namely emphatic affirmation and V(P) topica-
lisation. These structures are analysed here within the minimalist framework of generative grammar. 
It is argued that in both of them the verb doubling effect follows from the acoustic realisation of two 
copies of the verb, which undergoes movement in the syntactic component. The structures in which 
the verb is not followed by an overt object (and/or other overt material interpreted within VP) are 
derived with the application of VP ellipsis, following the movement of the verb outside of VP. VP 
ellipsis is licensed in this case by the focusing of the Σ head, which introduces the polarity feature into 
the derivation. If this proposal is on the right track, the grammar of Polish has at its disposal more than 
one mechanism deriving null object structures. 


