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Abstract. Pluractional Verbs in Polish? 

Pluractionality is a syntactic, morphological and semantic category, which originally referred 
to verbs in the Chadic languages of Africa. Pluractional verbs prefer plural subjects and/or 
plural objects. Are there any traces of pluractivity in Polish? Most probably, some of 
frequentative and distributive verbs (like the prototypical pozagryzać ‘to bite’, on several 
objects, poprzyjeżdżać ‘to come’, performed by several agents) are pluractional, as they prefer 
plural agents or patients.   

1. Definicja plurakcyjności 
Termin „plurakcyjność” (ang. pluractionality) nie jest obecny w językoznawstwie 
polskim. Powodem może być to, że istnienia tej kategorii w polszczyźnie nie 
dostrzegano; a w istocie, jak to mam zamiar wykazać, jest ona szczególnym 
przypadkiem innych kategorii: iteratywności i dystrybucyjności.  

„Plurakcyjność” wprowadził do językoznawstwa afrykanistycznego Paul Newman 
(1980, 1990) jako cechę czasowników, wymagających dopełnienia lub podmiotu 
(rzadziej i dopełnienia i podmiotu) w liczbie mnogiej. Definicja w wersji mocnej 
oddziela plurakcyjność od iteratywności głosząc, że czasowniki iteratywne nie 
presuponują liczby uczestników akcji i tym różnią się od „wieloczynnościowych”. W 
językach czadyjskich (bole, ga’anda, hausa, margi, przykłady za Newman 1990, 
Pawlak 1998, s. 101 i n., Piłaszewicz 1998, s. 93) kategoria „wieloczynnościowości” 
posiada wyrazisty wykładnik morfologiczny: reduplikację:  

bole  dàppu ’zbierać’ :  dàdàppu ’powyzbierać’ 
lòoëu ‘pytać’ :  lo~lo~oëu ‘powypytywać’ 

ga’anda  «ës ‘siedzieć’ :  «ëdas ‘porozsiadać się’ 
hausa  tuna ‘przypomnieć’ :  tuntuna ’poprzypominać’ 
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margi  kutsa ‘wstrząsać’ :  kutsakutsa ‘powstrząsać’ 
 
Publikacja Newmana (1980) zainspirowała dalsze poszukiwania w Afryce (o hausa, 

Součková 2011) i w językach z różnych rodzin i regionów poza Afryką Zachodnią: 
północnoamerykańskich (yurok w Kalifornii, Garrett 2001, lillooet salish w Kanadzie, 
Matthevson), południowoamerykańskich (karitiana, Müller & Sanches-Mendes 2008), 
kaukaskich (czeczeński, Yu 2003), semickich (Greenberg 1991), chińskim 
mandaryńskim, ainu, australijskich, drawidyjskich i in. Termin uzyskał nowe 
znaczenia (lub stracił na pierwotnej ostrości); na gruncie języków o różnej 
charakterystyce wymaga konfrontacji z iteratywnością (Xrakovskij 1997), 
dystrybutywnością i habitualnością i, oczywiście, z kategorią aspektu (Bertinetto et al. 
2012). Czasowniki plurakcyjne odnoszą się do czynności i wydarzeń, wykonywanych 
przez mnogich aktantów, wykonywanych wielokrotnie wobec mnogich obiektów, 
lub/oraz odbywających się jednocześnie w wielu miejscach. Na gruncie 
językoznawstwa szwedzkiego (Blensenius 2013) termin pluraktionell odniesiono do 
analitycznych konstrukcji składniowych w języku szwedzkim. Tym samym pola i 
wyniki analiz, referowanych pod tym samym wyrazem kluczowym, ale pochodzące z 
różnych paradygmatów teoretycznych stały się trudno porównywalne.  

Definicja kategorii plurakcyjności, którą przyjmuję za jej pierwotnym źródłem, 
odnosi się do trzech płaszczyzn języka: składniowej (mnogość podmiotu i/lub 
dopełnienia), morfologicznej (np. wskazana przez Newmana i in. reduplikacja w 
językach czadyjskich) oraz semantycznej (wielokrotność akcji, podejmowanych przez 
aktantów wobec obiektów). Schemat zdania plurakcyjnego z orzeczeniem 
przechodnim obejmuje zarówno konstrukcje z obowiązkowym mnogim podmiotem i 
mnogim dopełnieniem, jak i struktury, w których w liczbie mnogiej występuje albo 
tylko podmiot, albo tylko dopełnienie. Ponieważ czasownik przechodni plurakcyjny 
preferuje mnogie dopełnienie, kategoria domaga się interpretacji w odniesieniu do 
zakresu relacji rządu i kongruencji.  

Jednocześnie jasne jest, że definicja zakłada morfologiczną sekundarność 
reprezentacji zjawiska: czasowniki wieloczynnościowe są derywatami 
odczasownikowymi. Jeśli pozagryzać wolno nazwać polskim czasownikiem 
prototypowym dla tej kategorii, to wątpliwość może rodzić fakt, że czasowniki o 
podobnej budowie tradycyjnie określa się mianem iteratywnych (lub repetytywnych) 
i/lub dystrybutywnych. Jaki zatem pożytek miałby płynąć z wskazania, że pozagryzać 
i podobne są nie tylko iteratywne, lecz także plurakcyjne? Otóż wydaje się, że można 
przytoczyć przynajmniej dwa argumenty, które stanowią o zasadności wydzielenia tej 
kategorii: 

1. argument o pogłębieniu analizy języka polskiego: charakterystyka składniowa i 
morfologiczna, podana w pow. definicji, wyróżnia i problematyzuje inne 
kategorie „rodzaju akcji”. Na możliwość interpretacji (zwłaszcza niektórych) 
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polskich czasowników frekwentatywnych jako plurakcyjnych nie zwrócono 
dotąd uwagi.  

2. argument ogólnojęzykoznawczy: wskazanie perspektywy porównawczej z 
innymi, europejskimi, ale również z genealogicznie odległymi językami, a w 
istocie – wsparcie poglądu o homogeniczności kategorii językowych. 

 
Wobec bogactwa morfologii czasownika słowiańskiego, a zwłaszcza polskiego, 
byłoby rzeczą mało prawdopodobną, by nie udało się odnaleźć i w polszczyźnie 
czasowników „wieloczynnościowych”, spełniających wymagania definicyjne. 
Niektóre czasowniki definicja nakazuje jednak wyłączyć z pola obserwacji, mimo że 
wymagają mnogich podmiotów – chodzi o czasowniki o treści wzajemnozwrotnej, jak 
w zdaniach Jaś i Kasia ścigają się, biją się, spotykają się itp. Mimo udziału mnogich 
aktantów nie jest pewne, że chodzi tu o „mnogą akcję” (repetytywność nie jest 
presuponowana, nie są to także derywaty monoleksykalne). O plurakcyjności 
czasownika ma rozstrzygać test, ograniczający kongruencję i rekcję do mnogich 
podmiotów i/lub dopełnień (bliższych). 

2. Morfologia 
Stosunkowo łatwo wskazać, że już wśród wyżej wskazanych polskich przekładów 
czasowników czadyjskich (jw., Piłaszewicz 1998 i Pawlak 1998) są takie, które 
spełniają definicyjne wymogi plurakcyjności. Odmienna niż w językach czadyjskich 
jest natomiast charakterystyka morfologiczna. Reduplikacja w czadyjskich, którą w 
odniesieniu do wieloakcyjności można odczytywać jako operację o walorach 
ikonicznych, nie jest wykładnikiem systemowym w słowiańszczyźnie. Najbliższym 
ekwiwalentem czadyjskiej ikoniczności jest afiksacja, por. serię przykładów:  

(1)  z derywatem dokonanym: Lis zagryzł kurę/kury  
(2)  z derywatem niedokonanym: Lis zagryzał kurę/kury 
(3)  z derywatem niedokonanym iteratywnym lub habitualnym, tworzonym przez 

mnogie dopełnienie: Lis zagryzał kury 
(4)  z derywatem dokonanym i dystrybutywnym: Lis pozagryzał kury  

 
Sens „wieloczynnościowy” mają wypowiedzenia (3) (habitualne) i (4) 
(dystrybutywne), przy czym wariant (4) z dopełnieniem w liczbie pojedynczej jest 
albo nieakceptowalny, albo wymaga dziwacznego uzasadnienia sensu, by zyskał 
akceptowalność:  

(5)  *?Lis pozagryzał kurę 
Przedrostek po- tworzy czasownik dokonany od podstawy niedokonanej zagryzać i – z 
racji swej dokonaności – nie ma, w odróżnieniu od swej podstawy – sensu 
habitualnego, lecz zyskuje sens dystrybutywny. Na rzecz interpretacji 
wieloczynnościowej świadczy także to, że derywaty imiesłowowe w liczbie 
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pojedynczej są, choć strukturalnie prawdopodobne, niezbyt zrozumiałe: jakiego to 
obiektu atrybutem miałby być ?pozagryzany?  

Wydaje się również uzasadnione, by do charakterystyki tych złożonych derywatów 
dołączyć tezę o kresie morfologii polskiego czasownika: derywaty plurakcyjno-
frekwentatywno-dystrybutywne nie są już podstawą dla kolejnych w ciągu 
derywacyjnym form niedokonanych, por. serię:  

 
łamać (ndk) : wy-łamać (dk) : wy-łam-ywa-ć (ndk) : po-wy-łam-ywa-ć (dk) : *po-

wy-łam-yw-ywa-ć (?ndk) 
 

- gdzie ostatni, hipotetyczny derywat jest chyba zupełnie nierealny (odrzucają go 
nawet wyszukiwarki internetowe). Pozornie z tej zasady wyłamuje się powystrzeliwać 
(istniejące obok powystrzelać, por. nie może przecież powystrzeliwać wszystkich 
Arabów, H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy). Powystrzeliwać, tak jak 
powystrzelać, ma jednak sens dokonany (lub opozycja aspektu zostaje zatarta, 
ponieważ forma testowa w czasie teraźniejszym ?powystrzeliwuje jest wątpliwa).  

Podobną charakterystykę jak pozagryzać w (4) posiadają derywaty w rodzaju 
powystrzelać, nawyłapywać, powyrzucać, powyrywać, poprzepytywać, poprzewracać 
itp.  

Uogólniając można postawić tezę, że plurakcyjność związana jest z sekwencjami 
afiksów: po-za-, po-wy-, po-w-  i że są one bardziej wyraziste w tej funkcji niż po-nad-
, po-prze-; po-przy-. Potwierdzają to testy na czasownikach parcjalnych czy 
perlatywnych, np. powyłamywać (plurakcyjne i iteratywne, powyłamywać gałęzie, 
nogi wobec wątpliwego powyłamywać ?gałąź, ?nogę). Ponadłamywać natomiast, 
rozpoznawane jako oznaczające czynność wykonaną częściowo (czasownik 
parcjalny), dobrze toleruje zarówno dopełnienie mnogie (ponadłamywać gałęzie), jak i 
pojedyncze (ponadłamywać gałąź).  

3. Struktura znaczeniowa polskiej plurakcyjności  

3. 1. Związek z iteratywnością i dystrybutywnością 

Nie jest jednak oczywiste, że składnia z mnogim dopełnieniem czasowników o wyżej 
charakteryzowanej budowie jest w pełni obowiązkowa, i to nie tylko w sytuacji, gdy 
dopełnienie denotuje przedmiot amorficzny czy kompozycyjny (powysypywać mąkę, 
podolewać wody, powycinać las) lub obiekt zbiorowy/klasę obiektów: 

 

(6) Ponapisywał ten wyraz, poprzepisywał artykuł  
(7) ?ponapisywał życiorys : ponapisywał życiorysy 
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- w zgodzie z definicją wieloczynnościowości nie można czasowników, 
przyjmujących dopełnienie w obu liczbach, klasyfikować jako plurakcyjne, w 
przykładzie 2a wyrażenie jest „jedynie” iteratywne. Semantyczna charakterystyka 
dopełnień wyraz czy artykuł jako nazw klas realnych obiektów w pow. kontekście 
także nie ratuje interpretacji plurakcyjnej.  

Podobnie ma się rzecz z czasownikami nieprzechodnimi. Nieprzechodnie, które 
(zazwyczaj) wymagają podmiotu w liczbie mnogiej, są strukturalnie bliskie 
czasownikom przechodnim w typie 1 d.: poprzyjeżdżać, porozchodzić (się), 
porozsiadywać, powybiegać, powyskakiwać, poprzycichać, podopisywać, 
poodpisywać…, por.  

(8) Goście poprzyjeżdżali/poodjeżdżali 
Zdania z czasownikiem z tej grupy w liczbie pojedynczej, jeśli się trafiają (por. 
Google, w nkjp brak jest przykładów), to są rzadkie i otrzymują interpretację 
iteratywną:  

(9) Gość przyjeżdżał : ?Gość poprzyjeżdżał 
(10) Pies wybiegał : ?Pies powybiegał 

- użycie z podmiotem w liczbie mnogiej statystycznie zdecydowanie przeważa, nawet 
jeśli gramatyka, oparta na kompetencji native-speakera, mimo wahania zezwala na 
podmiot pojedynczy. ?Pies powybiegał „poprawia się” nieco, gdy czynność staje się 
dwukierunkowa: Pies powybiegał z domu do ogrodu, przykład z Google, ale, 
oczywiście, może mieć tylko interpretację iteratywną.  

Konkluzją jest, że charakterystyka semantyczna (i, co za tym idzie, klasyfikacja) nie 
jest w pełni rozłączna. Dalsza spekulacja może się koncentrować na interpretacji 
znaczeniowej przedrostka po-, najbardziej wyrazistego wykładnika poszukiwanej 
kategorii.  

Przedrostek po- jest „spokrewniony” z przyimkiem po na tej samej zasadzie, która 
wiąże inne przedrostki i przyimki (na, w, wy itd. ) i ich znaczenia. Przyimek po jest 
wielofunkcyjny; oznacza m. in. porządek spacjalny – następstwo w szeregu linearnym 
(jeden po drugim), porządek temporalny (dzień po dniu), porządek dystrybutywny 
(dostali po jabłku). Plurakcyjność obejmuje zarówno następstwo, jak i powtarzalność 
akcji, a więc czasownik w liczbie mnogiej jest polisemiczny. Przekład wypowiedzeń 
polskich na inne języki, pozbawione takiej strukturalnej wieloznaczności czasownika, 
eksponuje tylko jedną z treści; por. :  

(11) Goście się porozchodzili 
a. franc. Les invités sont partis chacun de son côté  
b. ang. they went their severalways 

Obydwa przekłady eksponują wielokierunkowość,‘każdy w swoją stronę’. Sens i 
formę plurakcyjną ma natomiast ekwiwalent niemiecki, najbliższy polskiemu: 

c. niem. Die Gäste sind auseinandergegangen, 
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Podobnie, w przekładzie psy powchodziły do pokoju język angielski ujednoznacznia: 
These three dogs entered the room one after the other, albo wręcz These dogs entered 
the room dog after dog, ‘jeden za drugim’ albo ‘pies za psem’. 

3. 2. Charakterystyka rodzajowa 

W celu ustalenia zasad łączliwości przechodnich czasowników plurakcyjnych – takich 
jak prototypowe pozagryzać można podążyć drogą, sugerowaną przez Paula Newmana 
(1990). Pluralność dopełnienia jest presuponowana w czasowniku, prawdopodobnie 
pod warunkiem pewnej zgody semantycznej z dopełnieniem. W językach bantu, jak w 
suahili, reguła ta posiada eksplicytny wykładnik morfologiczny – wykładnik kategorii 
klasy (rodzaju) dopełnienia (opcjonalnie) pojawia w czasowniku głównym. 
Nieakceptowalność pol. (5) (*pozagryzał kurę), a także wątpliwości, towarzyszące 
akceptacji np. ?powyłamywał nogę można objaśniać próbując odpowiedzieć na 
pytanie, które to klasy dopełnień przyjmują poszczególne czasowniki plurakcyjne. W 
odniesieniu do czasownika analiza dotyczy zatem własności leksykalnych, a w 
odniesieniu do grupy imiennej – charakterystyki rodzajowej.  

I tak, w przypadku prototypowego pozagryzać należałoby prawdopodobnie 
wskazać, że czasownik ten wymaga obiektów indywiduowych i ożywionych. Dividua 
i inanimata w tej pozycji są – zapewne w różnym stopniu – nieakceptowalne. Dlatego, 
obok prawidłowego zagryź/zagryzać wargę lub wargi, wątpliwości autora artykułu 
budzi sensowność i akceptowalność np. ?pozagryzać wargę i ?pozagryzać wargi 
(Jerzy Bralczyk w dyskusji zajął odmienne stanowisko, uznając pozagryzać wargę za 
wypowiedzenie akceptowalne).  
Łamać, przełamać, przełamywać i poprzełamywać – presuponują (konkretny) 

obiekt ciągły i masywny; znaczenie leksykalne podstawy słowotwórczej łamać 
przechowuje się w całym cyklu derywacyjnym, podobnie jak w przypadku serii z bić 
(rozbić etc.) czy rwać (rozrywać etc.). Czasowniki ostatnie w serii (poprzełamywać, 
porozbijać, porozrywać) są iteratywne i ew. dystrybutywne.  

Nieco inaczej ma się rzecz z kolejnym derywatem czasownika łamać. Jeśli 
?powyłamywać gałąź/nogę itp. jest – przynajmniej dla niektórych użytkowników - 
wyrażeniem nieakceptowalnym, to dlatego, że powyłamywanie pojmują jako operację 
na oddzielnych (alienable) całościach, gałęzie i nogi ujmowane są jako individua, a 
wypowiedzenie, jako plurakcyjne, „poprawia się”, gdy zastąpić dopełnienie liczbą 
mnogą.  

Wypowiedzenia w rodzaju porozbijał dzban, węgiel są iteratywne oraz – z racji 
presuponowanej mnogości obiektów, powstałych w rezultacie czynności – także 
plurakcyjne. Z uwagi na formę dopełnienia muszą być jednak klasyfikowane jako 
iteratywne.  
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4. Konkluzja  
Sensy i funkcje czasowników, uznawanych za plurakcyjne w językach czadyjskich i 
in. wymienionych na wstępie, są w polszczyźnie obsługiwane przez czasowniki 
tradycyjnie określane jako frekwentatywne i/lub dystrybutywne. Wyrazistą różnicą 
jest jednak brak w polszczyźnie ekwiwalentów składni w pełni plurakcyjnej, tj. 
czasowników głównych, wymagających zarówno mnogich podmiotów, jak i 
dopełnień.  

W planie morfologicznym plurakcyjność eksponowana jest za pomocą 
czasowników z sekwencjami przedrostków po-za-, po-wy-, po-w-, po-na- i tp.  

Składnię plurakcyjną – z mnogim podmiotem dla czasowników nieprzechodnich 
oraz z mnogim dopełnieniem przechodnich – wyraźnie dokumentują dane z korpusów 
języka polskiego. Testy falsyfikujące, dotyczące akceptowalności struktur z 
pojedynczymi aktantami, dały wyniki mniej wyraźne i powinny zostać rozszerzone dla 
uzyskania statystycznej wiarygodności.  

W planie znaczeniowym wymagają przechodnie czasowniki plurakcyjne dopełnień 
indywiduowych, niektóre także ożywionych.  
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