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Dystrybucja zakoñczeñ imies³owu przesz³ego
czynnego we wspó³czesnym jêzyku czeskim

Przez wiele lat wiêkszoœæ czasowników nale¿¹cych do drugiej kla-
sy koniugacyjnej typu tisknout czasowników mia³a skodyfikowan¹
formê -l jako zakoñczenie imies³owu przesz³ego czynnego. Natomiast
koñcówka -nul d³ugo zajmowa³a siln¹ pozycjê w warstwie nieliterac-
kiej (tzw. obecná èeština ; por. Havránek, Jedlièka 1959), nastêpnie
przeniknê³a – dla okreœlonego czasownika – do warstwy literackiej
mówionej (tzw. hovorová èeština; por. Petr (red.) 1989), po czym od
1993 r. w szerszym zakresie zadomowi³a siê jako koñcówka niektó-
rych czasowników do jêzyka literackiego (tzw. spisovná èeština; por.
Pravidla... 1999).

Celem pracy jest odpowiedŸ na pytania: dla których czasowników
forma -l jest najczêstsza i jaki stopieñ zaawansowania osi¹gnê³a
w czasowniakch tej grupy koñcówka -nul, a tak¿e jakie s¹ ogranicze-
nia jej wystêpowania. Materia³ badawczy tworz¹ czasowniki, o któ-
rych zakoñczeniu imies³owu przesz³ego czynnego nie ma informacji
w najnowszym Slovníku spisovnej èeštiny pro školu a verejnost!. Ana-
liza czasownikowa jest przeprowadzona paralelnie do wyników naj-

nowszej kodyfikacji z roku 1993 (Pravidla... 1999). Ka¿dy przyk³ad
jest opatrzony skrótem, który pojawia siê wraz z wyœwietleniem przez
komputer danej egzemplifikacji. Niesie on nastêpuj¹ce informacje: typ
tekstu (gatunek literacki lub publicystyka), rok wydania, element jed-
noznacznie identyfikuj¹cy tytu³. Lista tych skrótów jest zamieszczona
na koñcu pracy. Pos³u¿y³am siê tu spisem opublikowanym przez In-
stytut Czeskiego Korpusu Narodowego (pu2000, s. 94, 114–149), któ-
ry dostosowa³am do potrzeb niniejszej pracy. Ze wzglêdu na ograni-
czon¹ objêtoœæ artyku³u zamieszczam tylko czêœæ egzemplifikacji.

1. Zakoñczenie -nul poœwiadczone jedynie w korpusie

We wspó³czesnym jêzyku czeskim istniej¹ czasowniki, których
d³uga forma imies³owu przesz³ego czynnego jest poœwiadczona
(bior¹c pod uwagê najnowsze Ÿród³a: SSÈ i Prav1999) tylko w korpu-
sie. Dotyczy to zaledwie dziesiêciu czasowników: smeknout, uvrhno-
ut, vyplivnout, vyøíznout, vystøihnout, vyváznout, zatáhnout, zavrhno-
ut, zhloupnout, zívnout. Ze wzglêdu na ma³¹ iloœæ interesuj¹cych nas
poœwiadczeñ w bazie danych Sin 2000 (z wyj¹tkiem czasownika
zívnout), reprezentatywnoœæ analizowanego zagadnienia jest niewy-
starczaj¹ca. Niemniej jednak pozwala na zrewidowanie informacji za-
wartych w s³ownikach i zasadach pisowni czeskiej, a tak¿e poprzez
porównanie tej niewielkiej liczby egzemplifikacji z przyk³adami, za-
wieraj¹cymi zakoñczenie -l na wyci¹gniêcie podstawowych wnio-
sków, dotycz¹cych dystrybucji i rozwoju formy -nul w poszczegól-
nych czasownikach.

1.1. Zanik zakoñczenia -nul poœwiadczony przez SSÈ i Prav1999

Dotyczy to czasowników, które w czterotomowym s³owniku z lat
1958–1971 (SSJÈ) mia³y obok zakoñczenia -l tak¿e koñcówkê d³ug¹
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opatrzon¹ kwalifikatorem „obecná èeština”, natomiast najnowsze
Ÿród³a wprowadzaj¹ w b³¹d, nie umieszczaj¹c w ogóle formy d³ugiej
imies³owu przesz³ego czynnego dla: smeknout, vyplivnout, zatáhnout,
zívnout. Porównanie wiêc informacji zawartych w SSJÈ i SSÈ dopro-
wadza do wyci¹gniêcia fa³szywych wniosków, dotycz¹cych zaniku
zakoñczeñ -nul u tych czasowników. Poœwiadczenia korpusu rewiduj¹
to stanowisko. Koñcówka ta wystêpuje (w pierwszych z trzech wy-
mienionych czasowników marginesowo, natomiast dla leksemu zív-
nout stanowi a¿ 13% reprezentacjê formy d³ugiej), nie jest ograniczo-
na do warstwy nieliterackiej (obecná ceština), jak informuje SSJÈ.
Proces awansu zakoñczenia -nul z warstwy nieliterackiej do literac-
kiej obrazuje czasownik smeknout ju¿ w powieœci z lat szeœædziesi¹-
tych. S¹ to fragmenty z utworu Škvoreckiego:
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Ju¿ tutaj jest widoczny pierwszy etap ewolucji imies³owu -nul.
W drugim z przytoczonych wy¿ej fragmentów bohater opowiada
swoim kolegom jedn¹ z przygód, pos³uguje siê przy tym jêzykiem
nieliterackim (obecná ceština), ale formê -nul zarezerwowan¹ wed³ug
SSJÈ w³aœnie dla tej warstwy jêzykowej zastêpuje zakoñczeniem
z opuszczon¹ spó³g³osk¹ -l. Natomiast koñcówkê -nul autor u¿y³
w pierwszym z podanych powy¿ej fragmentów w czêœci opisanej jê-
zykiem literackim, niemniej jednak umieszczonej pomiêdzy substan-
dardowymi wypowiedziami. D³uga forma zdaje siê spe³niaæ rolê pew-
nego rodzaju „pomostu” pomiêdzy przeplataj¹cymi siê warstwami jê-

zyka, niejako neutralizuje ona kontrast pomiêdzy standardowymi
a nieliterackimi czêœciami tekstu, co u³atwia czytelnikowi lekturê.

Wy¿ej postawion¹ tezê potwierdza te¿ du¿a reprezentacja formy
skróconej, odpowiednio: smek, vyplív, zatáh, która czêœciowo przejê³a
funkcjê stylistyczn¹ -nul z SSJÈ, co opisuj¹ te¿ gramatyki. Przyjrzyj-
my siê, jak prezentuje siê forma -nul w dostêpnych nam poœwiadcze-
niach.

Najlepiej z omawianych tu czasowników, koñcówka -nul przyjê³a
siê w leksemie zívnout. Wyró¿nia siê on frekwencj¹ i ustalon¹ pozycj¹
w jêzyku formy zívnul. Koñcówka -nul stanowi tu a¿ 13%, co w sto-
sunku do udzia³u tej formy u reszty czasowników, nale¿¹cej do tej
grupy (1–5%), stanowi ewenement. Spowodowa³ to prawdopodobnie
charakter leksemu zívnout. Nale¿y do wyrazów u¿ywanych czêœciej
w beletrystyce, co pozwala autorowi na u¿ycie wybranej przez niego
formy w stopniu wiêkszym ni¿ autorowi artyku³u zamieszczonego
w prasie. Istotnym faktem jest, ¿e czasownik ten konotuje najczêœciej
dodatkowe informacje o procesie ‘ziewania’: przyjemnoœæ lub znu-
dzenie. Oba te odczucia lub reakcje na sytuacjê wymuszaj¹ z punktu
widzenia lingwistyki stylistycznej formê d³u¿sz¹.
 M" C3H'/ 1'%2?/ +%1/'I )NE 41J3O FEI.6A PG/H' 1/, 5 ( G 2 % ' 4 JD3E*Q' 1/R 3HJ3F62%' 16

4 )I'3 +% E/S +23Q/+ 'TJ/R E4&T 1/ +% %'/G6'3 H(&I 2UF/+%, ?3 %HU'4'

789:;!<<M;H/1@A

 >" V42I2&4 5 ( G 2 % ' 4 4 54&DI'4 16 J%1% D%&3%A #WE/02U 0/ E3 G3ED4G4-, JD3Q'*16'4

7X9Y;!<<M;54)!@A

Nie bez znaczenia jest wysoka frekwencja ogólna omawianego tu
czasownika, chocia¿ jest ona ni¿sza od czasownika zatáhnout, który
z form¹ -nul wystêpuje sporadycznie.

U pozosta³ych czasowników ze wzglêdu na ma³¹ iloœæ przyk³adów
zarejestrowanych w korpusie mo¿na wyci¹gn¹æ bardzo ogólne wnio-
ski co do wystêpowania zakoñczenia -nul. Nale¿y podkreœliæ, ¿e 99%
dystrybucji formy -nul znajdziemy w wypowiedziach zaliczanych do
hovorovej ceštiny.

U¿ycie tej formy mo¿e te¿ nadaæ czasownikowi zabarwienie emo-
cjonalne. Z grupy, któr¹ analizujemy, tendencjê ku temu wykazuje tyl-
ko czasownik vyplivnout.
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1.2. Brak zakoñczenia -nul w SSJÈ, SSÈ i Prav1999

W tym wypadku korpus ponownie rewiduje informacjê zawarte
w s³ownikach i zasadach pisowni czeskiej dla czasowników uvrhnout,
vystrihnout, vyváznout, zhloupnout, zavrhnout. Zakoñczenie -nul u tych
czasowników wystêpuje, podobnie jak u wy¿ej omówionych, przede
wszystkim w warstwie jêzyka literackiego, mówionego lub w wypo-
wiedziach pod wzglêdem morfologicznym i fonetycznym literackich,
ale zawieraj¹cych leksykê o charakterze kolokwialnym i substandar-
dowym. Poœwiadczone jest to najczêœciej w prasie lub literaturze po-
pularnonaukowej, spe³niaj¹c¹ funkcjê komentarza zaistnia³ych wyda-
rzeñ lub wspomnieñ z ¿ycia.. Typowa jest tu tak¿e wariantywnoœæ for-
my d³ugiej (koñcówka -l spe³nia wiêkszoœci przypadków te same fun-
kcje) oraz brak konsekwencji w stosowaniu.

Zastosowanie takiego elementu nienale¿¹cego do warstwy ksi¹¿-
kowej u³atwia kontakt nadawcy komunikatu z odbiorc¹ i jest doœæ
czêsto stosowany w tekstach o relacji profesjonalista–laik. Podobnie
zachowuje siê czasownik zavrhnout. Przyk³adem tu jest egzemplifika-
cja z czasopisma popularnonaukowego, „Instantní astronomické no-
viny”:
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Czasownik zavrhnout jest szczególnie ciekawym przypadkiem, ze
wzglêdu na przesuniêcie stylistyczne, jakiemu ulegl w ostatnich la-
tach. W SSJÈ jest oznaczony jako „ksi¹¿kowy”, natomiast w SSÈ za-
uwa¿alny jest brak jakiegokolwiek kwalifikatora. Ten swoisty „rene-
sans”, który prze¿ywa w³aœnie wyraz zavrhnout przek³ada siê na doœæ
szerokie zastosowanie w prasie zakoñczenia -nul: od komentarzy zda-
rzeñ naukowych, historycznych, przez wspomnienia z ¿ycia, a¿ po

wydarzenia sportowe. £¹cz¹cym elementem wszystkich poœwiadczeñ
jest tu jêzyk literacki mówiony:
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W bardziej ograniczonym zakresie wystêpuje czasownik
vystøihnout. Z korpusowych poœwiadczeñ wynika, ¿e d³ugie zakoñ-
czenie jest u¿ywane w jêzyku kolokwialnym w znaczeniu dos³ownym
‘wyci¹æ’ oraz w slangu sportowym, ale nie w slangu artystycznym.
Nawet w tych warstwach jêzykowych forma -nul wydaje siê zajmo-
waæ niepewn¹ pozycjê. A¿ w 90% u¿yciach w tym kontekœcie wybie-
ra siê jednak koñcówkê -l.
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Zupe³nie inaczej od wy¿ej omówionych czasowników przedsta-
wia siê problem leksemów vyøíznout i zhloupnul. Poœwiadczenia
wskazuj¹, ¿e o wyborze odpowiedniego zakoñczenia decyduje, podo-
bnie jak u czasownika vyplivnout, obecnoœæ ³adunku emocjonalnego,
jaki ze sob¹ nios¹ w okreœlonej sytuacji obydwa leksemy.
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Znamienny jest te¿ dla tego czasownika fakt, ¿e w przeciwieñstwie
do wiêkszoœci innych, d³ugiego zakoñczenia imies³owu przesz³ego
czynnego w tym przypadku nie znajdziemy w prasie.

2. Zakoñczenie -nul poœwiadczone w korpusie i Prav1999

Wszystkie przedstawione czasowniki w Prav1999 maj¹ w czasie
przesz³ym skodyfikowane dwie koñcówki: d³ug¹ i krótk¹. Jest to
prze³omowy moment w procesie demokratyzacji jêzyka, czyli wnika-
nia elementów uznawanych za nieliterackie do jêzyka literackiego.
W przypadku koñcówki -nul problem upowszechnienia siê jej w jêzy-

303 304



ku jest czêœci¹ tego procesu. Badane czasowniki w ró¿nym stopniu
przyjê³y formê -nul.

2.1. Zakoñczenia -nul w czasownikach o strukturze zbitki spó³-
g³oskowej z wysok¹ frekwencj¹

Do grupy czasowników o najwiêkszej frekwencji d³ugiego zakoñ-
czenia imies³owu przesz³ego czynnego nale¿y czêœæ czasowników,
których wymówienie przy u¿yciu formy krótkiej mo¿e przysparzaæ
trudnoœci. Nale¿¹ tu leksemy: podotknout, utrhnout, vtrhnout, vyhrk-
nout, ztvrdnout. Wymienione powy¿ej czasowniki oprócz posiadania
w swojej budowie zbitki co najmniej trzech spó³g³osek, nale¿¹ do wy-
razów o du¿ej frekwencji wystêpowania w jêzyku. Jest to zale¿noœæ
wprost proporcjonalna. W wielu przypadkach jest przyczyn¹ awansu
formy nieliterackiej do jêzyka literackiego. Katalizatorem tego proce-
su mo¿e byæ wieloznacznoœæ czasownika, tzn. gdy jedno ze znaczeñ
jest znaczeniem ekspresywnym, charakterystycznym dla jêzyka mó-
wionego. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e opisywany tu proces neutralizacji
w ¿adnym z badanych przypadków nie dokona³ siê ca³kowicie. Za-
wsze istniej¹ okreœlone sytuacje socjolingwistyczne, w których d³ugie
zakoñczenie nie jest stosowane, a zarazem takie, których charakter
sprzyja awansowi elementów odczuwanych jako ni¿sze stylowo. Do
tych drugich nale¿y przede wszystkim literatura przeznaczona dla nie-
zbyt wymagaj¹cego czytelnika, najczêœciej opowiadania obyczajowe,
romanse, krymina³y. Ekspansja tego typu gatunków literackich ma
miejsce od upadku re¿imu komunistycznego. Od 1990 roku rynek
„otworzy³ siê” na literaturê zachodni¹ i zacz¹³ przejmowaæ jej wzorce.
To przyœpieszy³o omawiany proces neutralizacji stylistycznej koñ-
cówki -nul imies³owu przesz³ego czynnego. Poniewa¿ jest to problem
w du¿ej czêœci indywidualny dla danego czasownika, zdecydowa³am
siê na szczegó³owe omówienie poszczególnych leksemów.

Najwiêksz¹ liczb¹ zakoñczeñ d³ugich imies³owu przesz³ego czyn-
nego wyró¿nia siê czasownik ztvrdnout. Forma -nul stanowi tu a¿ 30%
wszystkich zakoñczeñ. Czasownik ten spe³nia w³aœciwie wszystkie
warunki, u³atwiaj¹ce przenikanie elementów nieliterackich do jêzyka

okreœlanego czeskim kwalifikatorem „literacki” (spisovný). Pierwszy
z tych faktorów to charakter omawianego tu leksemu, przede wszy-
stkim jego wieloznacznoœæ. Nie bez znaczenia jest to, ¿e czêsto znaj-
duje siê w literaturze przeznaczonej dla przeciêtnego czytelnika. S¹ to
utwory pod wzglêdem morfologicznym i fonetycznym literackie, ale
dopuszczaj¹ce zwroty o charakterze kolokwialnym i substandardo-
wym. Przyk³adem mog¹ tu byæ poœwiadczenia z takich ksi¹¿ek jak
Miliónový jeep J. Nováka:
 !!" #$%&'(%)*+ ,'-.(+$ /-.+01-' - / + 2 ) 3 1 4 ' 5 61&7 &1 4.14'8 9:;<& +-3=7 2> 2'-.+?

1;@, @,@-1%*@,7 2> .+:>A>@, .2B@, C)B';7 A&%'&A>@ 3&.43 &+>2:>1B7 /A'(,'B D)-1+;%

3&.43 2=%4%4E;@; / %-',&+ F#GHI!JJKIE>AL5

Znaczna frekwencja wystêpowania omawianego tu czasownika
w³aœnie w tego typu literaturze wi¹¿e siê z pewnoœci¹ ze stosowaniem
formy -nul wraz ze znaczeniem wulgarnym, opisuj¹cej seksualne
zbli¿enie, jak i typowym dla slangu ‘oszaleæ na punkcie kogoœ’.
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Tym bardziej zaskakuje wystêpowanie zakoñczenia -nul nawet
w skostnia³ych syntagmach, jak ztvrdnout úsmev/hlas. Oznacza to, ¿e
proces wnikania tej koñcówki do jêzyka w tym wypadku zaszed³ do-
syæ daleko.
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Jeszcze inaczej problem ten prezentuje siê w publicystyce. Forma
d³uga wnika tu do czasopism popularnonaukowych, ale tylko wtedy,
gdy relacja pomiêdzy nadawc¹ a adresatem jest relacj¹ typu profesjo-
nalista–laik. W przeciwnym wypadku stosuje siê formê krótk¹. Poni-
¿ej zamieszczone s¹ dwa poœwiadczenia, których czynnikiem ró¿-
ni¹cym jest relacja pomiêdzy osobami komunikacji, co wymusza inn¹
formê zakoñczenia imies³owu przesz³ego czynnego.
 !Z" [3= +<>' / + 2 ) 3 1 4 ' E><1$ E>E A:>C)4.+> - /-)&21>E+> . &%&'1; &<;+%&4

F9G9I!JJ\I3&%3&<&2L5

306305



 !"# $%&'()*+%,-.%/%0 1*'2('34546 7 ,8 29 :,92 /'*-+8 /;9 %+<9/4& =),49& >%?@ $34

A85B-,8 2AC24 B% %:/%&)& (%&9D) ) (:' 134+CB&6 1*%.% 9 A%.%* A85B)E(' 7)E)&

B%39. F%+2)B 7 . / * : & G F$H$I!JJKI.95B.G@

Zakoñczenie -nul jest te¿ chêtnie u¿ywane przez autorów reporta-
¿y w znaczeniach ekspresywnych ‘o cz³owieku: ugrz¹zn¹æ w czym’,
ale ju¿ nie w w syntagmach z leksemami pohled, úsmev. Drugi z poda-
nych ni¿ej przyk³adów œwiadczy, ¿e chocia¿ jêzyk tego fragmentu za-
wiera elementy kolokwialne, to w sta³ych po³¹czeniach d³ugie zakoñ-
czenie nie przyjê³o siê w gatunkach prasowych, tak jak ma to miejsce
w beletrystyce.
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Brak wystêpowania formy -nul korpus stwierdza dla przenoœnego
znaczenia czasownika ztvrdnout ‘zesztywnieæ, zastygn¹æ’.
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Inaczej zachowuje siê czasownik utrhnout. W tym wypadku zako-
ñczenie -nul wystêpuje w wiêkszym stopniu w beletrystyce ni¿ w pra-
sie. Przyjrzyjmy siê, jak upowszechni³a siê forma d³uga imies³owu
przesz³ego czynnego w beletrystyce. Wystêpuje tu ona we wszystkich
warstwach jêzyka czeskiego od silnie nacechowanej znanej jako
obecná ceština przez literack¹ mówion¹ a¿ po literack¹ pisan¹. Oto
pierwszy z przyk³adów, w którym czasownik utrhnout w swoim zna-
czeniu dos³ownym ‘urwaæ siê’ jest osadzony w kontekœcie nieliterac-
kim. Jest to zaskakuj¹ce w porównaniu z innymi czasownikami, u któ-
rych wiêkszoœci zakoñczenie -nul nie jest w ogóle spotykane w tej wa-
rstwie jêzykowej b¹dŸ jest ograniczone wy³¹cznie do niej (mniejsza
iloœæ przypadków).
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To samo znaczenie wystêpuje tak¿e w kontekœcie jêzyka literac-
kiego mówionego i pisanego.

Istotnym faktem jest, ¿e wystêpowanie d³ugiego zakoñczenia w in-
nych znaczeniach jest ograniczone do warstwy mówionej. Nie wystê-
puje w jêzyku literackim pisanym. Najlepiej obrazuje to znaczenie
ekspresywne ‘zwymyœlaæ kogoœ’.
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W innych znaczeniach przenoœnych wystêpuje tu te¿ forma d³uga:
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Zupe³nie inaczej wygl¹da dystrybucja zakoñczenia d³ugiego
imies³owu przesz³ego czynnego w prasie. Pojawia siê ono tylko w jed-
nej syntagmie utrhnout si achillovku.

Ograniczenie w publicystyce wystêpowania formy -nul tylko
w wy¿ej wymienionej syntagmie wydaje siê doœæ naturalne. Leksem
achillovka jest – w przeciwieñstwie do wyra¿enia achillová šlacha –
form¹ uniwerbizowan¹, czyli charakterystyczn¹ dla jêzyka mówione-
go literackiego i nieliterackiego. St¹d ró¿nica wystêpowania koñcó-
wek imies³owu przesz³ego czynnego przy tych dwóch wyrazach:
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Zaskakuje jednak to, ¿e w innych znaczeniach sportowych, choæby
by³y czêœci¹ wypowiedzi ustnej nie wystêpuje forma d³uga. Oto
przyk³ady:
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Trochê innymi prawami rz¹dzi siê czasownik podotknout, który
wystêpuje tylko w jednym znaczeniu: ‘nadmieniæ; napomkn¹æ; wspom-
nieæ’. Prawdopodobnie ze wzglêdu na brak innych znaczeñ, które
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mog³yby byæ ekspresywnie zabarwione a¿ 90 % poœwiadczeñ pocho-
dzi z prasy.

Wystêpowanie formy -nul w beletrystyce pomiêdzy wypowiedzia-
mi ustnymi bohaterów, choæ sporadyczne, ma tendencjê do wyra¿enia
przyjemnoœci. Spe³nia wiêc podobn¹ funkcjê jak brak wymiany é > í
w czeszczyŸnie mówionej w takich przymiotnikach jak sladký (slad-
kého zamiast sladkýho).
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W publicystyce pe³ni ró¿norak¹ funkcjê od u¿yæ w wypowie-
dziach o charakterze nieliterackim (hovorová ceština) do komentarzy
dyskusji odbywaj¹cych siê na ³amach prasowych czy artyku³ów opar-
tych na relacji profesjonalista–laik.

Trzeba podkreœliæ, ¿e wypowiedzi cytowane w prasie, zawieraj¹ce
zakoñczenie d³ugie, rzadko poœwiadczaj¹ niedba³oœæ jêzykow¹. Naj-
czêœciej s¹ to rozwa¿ania, komentarze wyra¿ane starannym jêzykiem.
Przyk³adem mog¹ byæ fragmenty wypowiedzi osoby zajmuj¹cej siê
naborem kandydatów do pracy za granic¹. Stosuje on doœæ nietypowe,
bo ju¿ archaiczne dla jêzyka mówionego literackiego syntagmy typu:
být ochoten, s ním bude uèinìn pohovor.
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O zaawansowanym procesie neutralizacji w u¿yciu koñcówki -nul
œwiadczy u¿ycie w funkcji komentarza, podsumowania przez autora
artyku³u wypowiedzi. Przyk³adem niech bêdzie tu fragment dysputy
w sprawie budowy lotniska, zamieszczony w „Lidovych novinach”.
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W publicystyce oprócz wy¿ej omówionych kontekstów wystêpo-
wania d³ugiej formy imies³owu przesz³ego czynnego, zauwa¿alne jest
stosowanie jej przy okreœlonych parametrach morfologiczno-sk³ad-

niowych. Jednym z takich czynników jest u¿ycie czasownika podotk-
nout w zdaniu wtr¹conym.
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Innym parametrem sprzyjaj¹cym stosowaniu formy -nul jest u¿y-
cie tego czasownika w funkcji krótkiego zdania podsumowuj¹cego
wypowiedzi o charakterze jêzyka mówionego.
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Istotn¹ rolê odgrywa tu nierozbudowana grupa podmiotu. Przy in-
nej strukturze czêœciej jest stosowana koñcówka krótka.

Wa¿nym elementem ograniczaj¹cym wystêpowania formy -nul
jest u¿ycie czasownika podotknout w syntagmie z przyimkiem. W ta-
kim wypadku stosowana jest forma krótka.
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Czasownik vyhrknout „najs³abiej przyj¹³” zakoñczenie d³ugie
imies³owu przesz³ego czynnego do swojego systemu ze wszystkich tu
omawianych czasowników. Wydaje siê to dziwne, bior¹c pod uwagê
wystêpowanie tej koñcówki obok formy krótkiej ju¿ w SSJÈ (nie zo-
sta³a ona oznaczona kwalifikatorem). Stanowi 5% analizowanych
przez nas koñcówek i jest zarezerwowana dla znaczenia ekspresywne-
go ‘wypaliæ; wygarn¹æ; powiedzieæ gwa³townie’. Natomiast nie wy-
stêpuje w znaczeniu ‘wytrysn¹æ o ³zach, parskn¹æ œmiechem’.

Poœwiadczenia zawieraj¹ce d³ug¹ formê nie odbiegaj¹ od najczêst-
szych u¿yæ tego zakoñczenia. 90% zastosowania koñcówki -nul znaj-
dziemy w literaturze beletrystycznej przeznaczonej dla przeciêtnego
czytelnika jak utwory Leonarda Goldberga, Karla Pecki czy ksi¹¿ki z
serii Harlequina. Formê -nul stosuje siê czêsto wraz z przys³ówkami,
oznaczaj¹cymi reakcjê na opisywane wydarzenie, lub wyra¿aj¹ce
uczucia.
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Na wystêpowanie formy d³ugiej ma tak¿e wp³yw otoczenie jêzy-
kowe, w jakim czasownik ten siê znajduje. Spe³nia czêsto rolê tzw. po-
mostu pomiêdzy dwiema wypowiedziami o zabarwieniu silnie nielite-
rackim.
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Nieraz pe³ni te¿ rolê ³¹cznika pomiêdzy dwoma cytatami, nato-
miast prawie nie wystêpuje w funkcji komentuj¹cej, zajmuj¹cej pozy-
cjê na koñcu zdania.
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Istotnym faktem jest to, ¿e wy¿ej wymienione sytuacje lingwisty-
czne, sprzyjaj¹ce stosowaniu d³ugiej formy imies³owu przesz³ego
czynnego, w ¿aden sposób nie ograniczaj¹ wystêpowanie zakoñcze-
nia -l, jest ona wariantywna. Czynnikiem ograniczaj¹cym u¿ycie for-
my -nul jest, jak w przypadku czasownika podotknout, przyimek.
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Lepiej od vyhrknout upowszechni³a siê d³uga koñcówka imies³o-
wu przesz³ego czynnego czasownika vtrhnout. Jest to zjawisko godne
uwagi ze wzglêdu na to, ¿e d³uga forma wed³ug oficjalnych Ÿróde³
dosz³a dopiero w Prav. wydanych po ostatniej kodyfikacji. Korpus re-
jestruje 7% reprezentacjê formy -nul. Jest ona poœwiadczona nie tylko
w gatunkach beletrystycznych, jak to mia³o miejsce w przypadku cza-
sownika vyhrknout, ale tak¿e w prasie. Obejmuje oprócz wypowiedzi
ustnych nale¿¹cych do warstwy literackiej jak i nieliterackiej, komen-
tarze sportowe, a nawet krótkie teksty informacyjne i artyku³y popu-
larnonaukowe. Czêsto nadaje te¿ czasownikowi ³adunek emocjonalny.
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2.2. Zakoñczenia -nul w czasownikach o strukturze zbitki spó³-
g³oskowej z nisk¹ frekwencj¹

Nale¿a³oby siê zastanowiæ siê nad przyczynami braku form d³u-
gich imies³owu przesz³ego czynnego w takim stopniu jak w wy¿ej

omówionych czasownikach w tych leksemach, które spe³niaj¹ waru-
nek struktury zbitki spó³g³oskowej. Dotyczy to czasowników: pøimrz-
nout, umrznout, vetknout, vyškrtnout, zatrhnout, zvlhnout. Analiza ze-
stawienia statystycznego wystêpowania interesuj¹cych nas czasowni-
ków w czasie przesz³ym wykazuje ogromn¹ dysproporcjê. Czasowni-
ki z wysok¹ frekwencj¹ tej formy d³ugiej wystêpuj¹ w jêzyku od
10–200 razy czêœciej od tych, w których ta koñcówka jest u¿ywana
w mniejszym zakresie. Ten fakt ³¹czy siê te¿ – w wiêkszoœci przypad-
ków – z du¿ym ograniczeniem wykorzystywania zakoñczenia -nul.

Dla czasownika zatrhnout koñcówka -nul pojawia siê tylko w syn-
tagmie zatrhnout tipec oraz w znaczeniu ekspresywnym ‘zabroniæ’.
Natomiast w przypadku leksemu zvlhnout czynnikiem sprzyjaj¹cym
stosowaniu zakoñczenia -nul jest wystêpowanie s³owa prach.

Zupe³nie w innych charakterze wystêpuje d³uga forma w czasow-
niku umrznout. Nie jest ona zwi¹zana z wykorzystaniem innego zna-
czenia tego samego czasownika, ale z nadaniem neutralnie seman-
tycznemu wyrazowi ³adunku emocjonalnego w celu wywo³ania okre-
œlonej reakcji na adresacie komunikatu. Przyk³adem jest u¿ycie formy
d³ugiej w tytule artyku³u traktuj¹cym o ofiarach mrozu, natomiast
w samym artykule w tym samym kontekœcie jest zastosowana koñ-
cówka -l.
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W innych przypadkach u¿yæ czasownika umrznout korpus nie po-
œwiadcza d³ugiego zakoñczenia. Dotyczy to te¿ znaczeñ przenoœnych,
czyli po³¹czeñ typu: umrznout hlas, hovor itp., nawet w wypadku, gdy
wypowiedŸ jest nacechowana stylistycznie.
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2.3. Zakoñczenie -nul w czasownikach nie posiadaj¹cych w swojej
budowie zbitki spó³g³oskowej

Przyjrzyjmy siê teraz czasownikom o innej budowie, nie posia-
daj¹cych w swojej strukturze zbitki spó³g³oskowej. Trudno tutaj mó-
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wiæ o podziale ze wzglêdu na frekwencjê, poniewa¿ wystêpowanie fo-
rmy -nul w tych czasownikach jest sporadyczne. Niemniej jednak
z poœwiadczeñ korpusu mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski na temat stosowa-
nia zakoñczenia d³ugiego. Najczêœciej wystêpuje ono w warstwie
kolokwialnej – 75 %, nastêpnie w jêzyku literackim – 24 %. Bardzo
rzadko jest spotykane w warstwie jêzyka nieliterackiego potocznego,
zaledwie 2 poœwiadczenia.

2.3.1. Zakoñczenie -nul w warstwie kolokwialnej

Prawie wszystkie analizowane tu czasowniki przybieraj¹ formê
d³ug¹ imies³owu przesz³ego czynnego w³aœnie w warstwie jêzyka mó-
wionego literackiego. Zjawisko to wydaje siê doœæ naturalne, zwa¿y-
wszy na charakter tego poziomu jêzyka. Pomimo tego, ¿e jest to war-
stwa uznana za literack¹, stanowi ona pewnego rodzaju pasmo przej-
œciowe pomiêdzy warstw¹ nieliterack¹ a ksi¹¿kow¹ (por. Bìliè 1958).
Jest wiêc zarazem podatna na wp³ywy nieliterackie. Tutaj w³aœnie ku-
muluj¹ siê ró¿ne elementy, które przechodz¹ drogê na osi obecná
ceština–spisovná ceština. Tak samo dzieje siê z zakoñczeniem d³ugim
imies³owu przesz³ego czynnego, które wczeœniej by³o uwa¿ane za fo-
rmê substandardow¹. W zale¿noœci od stopnia neutralizacji pojawia
siê w wypowiedziach z zakoñczeniem -nul we wszystkich znacze-
niach lub tylko w niektórych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w ¿adnym z anali-
zowanych tu czasowników frekwencj formy d³ugiej nie przekroczy³a
5%. Ciekawym zjawiskiem jest brak ró¿nicy pomiêdzy czasownika-
mi, dla których koñcówka -nul zosta³a skodyfikowana dopiero przez
Prav1999, a tymi, które zosta³y odnotowane ju¿ w SSJÈ i opatrzone
kwalifikatorem „obecná ceština”.

Zatrzymajmy siê teraz przy stopniu przyjêcia zakoñczenia d³ugie-
go w warstwie jêzyka kolokwialnego dla niektórych leksemów. Do
szczegó³owej analizy zosta³y wybrane czasowniki, których formê
-nul korpus zarejestrowa³ wy³¹cznie w tej warstwie. Nale¿¹ tu:
napíchnout, odøíznout, uøíznout, useknout, vdechnout, vypíchnout, za-
seknout.

Charakterystyczne jest przyjmowanie formy d³ugiej tylko dla
okreœlonych znaczeñ danego czasownika. Dla odøíznout i useknout
zakoñczenie -nul wystêpuje tylko dla znaczenia dos³ownego. Prze-
ciwny kierunek w rozwoju zakoñczenia d³ugiego ³¹czy siê z nastê-
puj¹cymi czasownikami: napíchnout, vypíchnout, zaseknout. Tu for-
ma -nul zale¿y od sytuacji socjolingwistycznej, czyli trzy omówiane
czasowniki nale¿y uznaæ za kontekstowo ekspresywne. Dla pierwsze-
go z wy¿ej wymienionych czasowników jest to wulgarna – ale pod
wzglêdem fonetycznym literacka – wypowiedŸ na temat seksu. Nato-
miast brak formy -nul odnotowuje korpus dla u¿yæ tego czasownika
w znaczeniu nieliterackim ‘pod³¹czyæ siê pod coœ’ oraz ironicznym
‘natkn¹æ siê na kogo’, gdzie w u¿yciu jest tylko koñcówka -l.

Dla dwóch pozosta³ych czasowników zakoñczenie d³ugie imies³o-
wu przesz³ego czynnego ma zastosowanie w emocjonalnych wypo-
wiedziach sportowców, które nale¿a³oby zaliczyæ do pasma przejœcio-
wego miêdzy jêzykiem kolokwialnym a nieliterackim. Czasownik
vypíchnout pojawia siê w jeszcze jednym znaczeniu ekspresywnym
z d³ug¹ form¹ imies³owu przesz³ego czynnego ‘wysiudaæ kogoœ’.

Ostatni¹ grupê stanowi¹ czasowniki vdechnout, uøíznout, które
wydaj¹ siê zmierzaæ w kierunku uniwersalizacji obu zakoñczeñ. For-
ma -nul wystêpuje, choæ sporadycznie, dla obydwu znaczeñ: dos³ow-
nego i przenoœnego, jak równie¿ w ustalonych syntagmach: uøíznout
si ostudu, uøíznout pod sebou vìtev.

2.3.2. Zakoñczenie -nul w warstwie literackiej pisanej

Nastêpn¹ warstw¹ jêzykow¹, w której wed³ug statystyki jest spoty-
kana koñcówka -nul, jest jêzyk literacki pisany. Wiêkszoœæ czasowni-
ków, które przybieraj¹ tê formê, stanowi¹ leksemy o zabarwieniu eks-
presywnym (ograniczenie analizowanej formy do tego znaczenia jest
charakterystyczne dla: vyloupnout i popíchnout) lub czasowniki wie-
loznaczne, z których przynajmniej jedno znaczenie jest zabarwione
emocjonalnie, co oddzia³uje potem na znaczenia inne tego samego
czasownika (forma -nul dla znaczenia ekspresywnego i dos³ownego:
rozplácnout, vyšlápnout, vyštìknout, zapíchnout). Mniejszoœæ stano-
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wi¹ leksemy, które przybieraj¹ zakoñczenie d³ugie wy³¹cznie dla zna-
czenia dos³ownego (vykøiknout i sešlápnout). Dystrybucjê tych form
ogranicza siê do wystêpowania w utworach beletrystycznych dopusz-
czaj¹cych wiele swobodnych elementów. W prasie sytuacja wygl¹da
trochê inaczej, nie zawsze wybór koñcówki jest uzale¿niony od reda-
kcji, w której dany artyku³ wychodzi, ale raczej od jego charakteru,
a tak¿e od stopnia przyjêcia formy d³ugiej u danego czasownika. Na-
le¿y podkreœliæ, ¿e we wszystkich omawianych tu przypadkach zako-
ñczenie -nul jest na razie na marginesie dystrybucji koñcówek imie-
s³owu przesz³ego czynnego.

2.2.3. Zakoñczenie - nul w warstwie nieliterackiej

Do tej grupy nale¿¹ tylko dwa czasowniki: vylíznout, zasyknout.
Na podstawie korpusu mo¿emy stwierdziæ, ¿e forma d³uga jest u¿y-
wana sporadycznie i tylko w wypowiedziach silnie nacechowanych,
zaliczanych do warstwy nieliterackiej.
 !"# $%&'( )* +, -.'/%,012 ( &3%-( )* &-*45 6*727318 9*' :/(301;'<3 ( - . 2 = & 3 , 2 &*

;0(+>/2*0* &7.0*' ?*/0( @ABCDEFFGD&(7EH5

3. Zakoñczenie -nul poœwiadczone jedynie w Prav1999

W jêzyku czeskim wystêpuje szereg czasowników posiadaj¹cy
wed³ug nowej kodyfikacji zakoñczenie -nul, który w korpusie poja-
wia siê wy³¹cznie z form¹ krótk¹. S¹ to nastêpuj¹ce czasowniki: lou-
sknout, naøíznot, navlhnout, odpíchnout, okøiknout, oøíznout, pøekøik-
nout, pøišlápnout, rozøíznout, rozseknout, rozšlápnout, seøíznout, upích-
nout, vydloubnout, vymáznout, vymrznout, zahvízdnout, zamáznout,
zavýsknout, ztrhnout. Próba wyt³umaczenia tego zjawiska musi byæ
przeprowadzona w kilku aspektach. Pierwszy z nich to kwestia frek-
wencji wy¿ej wymienionych czasowników. Ich wystêpowanie w cza-
sie przesz³ym jest sporadyczne dla: lousknout, navlhnout, oøíznout,
pøekøiknout, seøíznout, upíchnout, vymáznout, vymrznout, zahvízd-
nout, zamáznout, ztrhnout. Drugi z najczêstszych czynników dopro-
wadzaj¹cych do wystêpowania formy d³ugiej imies³owu przesz³ego

czynnego, problem wymowy czasownika z koñcówk¹ -l, nie ma wiê-
kszego znacznienia, poniewa¿ dotyczy tylko dwóch czasowników
z podanej listy. ponadto w ich wypadku (ztrhnout i navlhnout) o braku
interesuj¹cego nas zakoñczenia decyduje niska frekwencja obu wyra-
zów w jêzyku.

Spróbujmy znaleŸæ przyczynê braku zakoñczenia -nul u tych cza-
sowników, których frekwencja w jêzyku jest doœæ wysoka, chocia¿
przy porównaniu z czasownikami, których zakoñczenie d³ugie wystê-
puje czêsto, jest to ró¿nica dziesiêciokrotna. Zauwa¿alny jest tu nato-
miast brak innych katalizatorów, które maj¹ wp³yw na dystrybucjê fo-
rmy d³ugiej, brak problemu w wymowie z koñcówk¹ krótk¹ oraz brak
nacechowania stylistycznego, zabarwienia kolokwialnego lub ekspre-
sywnego. Dla czasowników naøíznout, pøislápnout, rozøíznout, roz-
seknout, rozšlápnout, vydloubnout, zavýsknout korpus rejestruje wy-
³¹cznie znaczenia dos³owne.

Wa¿n¹ wskazówkê daje tak¿e analiza form -l. Poni¿sza tabela
przedstawia zakres wystêpowania analizowanych czasowników od-
powiednio w beletrystyce, literaturze faktu oraz w publicystyce. Licz-
by w nawiasach oznaczaj¹ typ tekstu pod wzglêdem rozwarstwienia
jêzykowego:
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Najciekawiej prezentuj¹ siê wyniki ukazuj¹ce ró¿nicê liczbow¹
pomiêdzy jêzykiem literackim a jego odmiank¹ mówion¹. Ma³a dys-
trybucja tych leksemów w warstwie kolokwialnej wydaje siê byæ
jedn¹ z przyczyn niewystêpowania w praktyce formy d³ugiej. Wydaje
siê, ¿e w tych czasownikach forma -nul nie wniknê³a w praktyce do jê-
zyka lub œwiadczy o aktualnoœci tego procesu i niezareagowania kor-
pusu na ten problem.
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Kodyfikacja pisowni czeskiej z 1993 r. przyjê³a w szerszym zakre-
sie zakoñczenie -nul w imies³owie przesz³ym czynnym. Widoczny
jest tu znaczny awans formy d³ugiej.

4. Zakoñczenie -nul poœwiadczone we wspó³czesnych gramaty-
kach i poœwiadczenia korpusu

Gramatyki sprzed nowej kodyfikacji, szczególnie widoczne jest to
w pracy Èeská mluvnice autorstwa B. Havránka i A. Jedlièki z roku
1959, dopuszczaj¹ koñcówkê d³ug¹ w jêzyku literackim dla kilku cza-
sowników, które z zakoñczeniem krótkim mog¹ sprawiaæ trudnoœci w
wymawianiu. Zakoñczenie -nul – wed³ug tego Ÿród³a – jest chara-
kterystyczne dla warstwy potocznej nieliterackiej oraz dla czasowni-
ków dŸwiêkonaœladowczych i ekspresywnych w warstwie literackiej
mówionej. Wyj¹tkiem jest gramatyka pod redakcj¹ J. Petra z roku
1986 uwa¿ana za postêpow¹ i dopuszczaj¹c¹ wiele form niekodyfiko-
wanych. Autorzy podaj¹ te¿ szereg czasowników, z którymi zakoñ-
czenie -nul wystêpuje powszechnie, choæ nie jest skodyfikowane
(mrknout, škrtnout, vrznout, zhltnout, zmlknout).

Gramatyki wspó³czesne (po 1993 r.) nie podaj¹ nowych zasad wy-
stêpowania zakoñczenia -nul. Novum natomiast jest widoczne w egze-
mplifikacji. Podane s¹ czasowniki, których forma z zakoñczeniem
d³ugim, pomimo ¿e spe³nia³y one dany postulat, wczeœniej nie by³a
uznana za literack¹. Do czêœci leksemów posiadaj¹cych w swoim sy-
stemie zakoñczenie d³ugie wymienianych w gramatykach sprzed
1993 r. (cmárnout, mrknout, nadchnout, smlsnout, stárnout, škrtnout,
zlátnout) dodany zostaje szereg czasowników, których forma -nul ofi-
cjalnie obowi¹zuje od roku 1993: dotknout, vyvrtnout, zhltnout,
zmlknout, ztvrdnout.

Dyskusyjne stanowisko przy opisie zakoñczeñ imies³owu
przesz³ego czynnego zajmuje brneñska gramatyka pod redakcj¹
P. Karlíka, M. Nekuli, Z. Rusínovej (Pøíruèní mluvnice èeštiny). Dla
leksemów tisknout (w tym wypadku forma -nul jest na pierwszym
miejscu) i táhnout podaje obie koñcówki imies³owu przesz³ego czyn-
nego. Jest to niezgodne z informacjami zawartymi w zasadach pisow-

ni czeskiej, uwzglêdniaj¹cych oficjalne rozwi¹zania jêzykoznawców
czeskich z roku 1993 (por. Prav1999).

Korpus dla wszystkich czasowników (z wyj¹tkiem zlátnout) wy-
mienianych w gramatykach potwierdza du¿¹ reprezentacjê zakoñcze-
nia -nul. Ale i tutaj iloœæ zakoñczeñ d³ugich i krótkich przedstawia siê
w ró¿ny sposób; nie zawsze obie formy wystêpuj¹ w jêzyku literac-
kim. Zaskakuj¹ce s¹ tu formy køiknul, które korpus rejestruje w 2%
oraz okreœla ich dystrybucjê do warstwy nieliterackiej potocznej.
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Poœwiadczenia z bazy danych korpusu wprowadzaj¹ novum do
opisów gramatycznych zakoñczenia d³ugiego imies³owu przesz³ego
czynnego. Wszêdzie jest on ograniczony do rodzaju mêskiego liczby
pojedynczej, tymczasem korpus rejestruje przyk³ady w innych rodza-
jach równie¿ dla liczby mnogiej. Dotyczy to czasowników blbnout,
dotknout, táhnout, tisknout, schnout, uschnout. 80% koñcówek d³u-
gich wystêpuje w beletrystyce, z czego tylko jedno poœwiaczenie jest
wypowiedzi¹ nieliterack¹ oraz jedno wypowiedzi¹ o charakterze lite-
rackimpisanym. 20% przyk³adów zawieraj¹cych zakoñczenie inne
ni¿ dla rodzaju mêskiego liczby pojedynczej stanowi¹ poœwiadczenia
z literatury faktu i prasy. Znakomit¹ wiêkszoœæ stanowi¹ poœwiadcze-
nia z warstwy literackiej mówionej.
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