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Abstract

The subject of tautology has been frequently described in relation to general and historical Polish 
language. The article places itself in this subject matter by showing processes of verbal synonymous 
derivatives in dialects.
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Prefiksacja czasowników powstała jako efekt autonomicznego rozwoju w każdej 
z grup języków indoeuropejskich. Witold Śmiech stwierdził, że „w językach 
słowiańskich, prawdopodobnie wcześniej niż w innych grupach języków indo-
europejskich nastąpiło złączenie przedrostków i czasowników” [Śmiech, 1986, 
s. 10]. Za przyczynę tego zjawiska uważa się powstanie jeszcze w okresie prasło-
wiańskim systemu aspektowego, w którym prefiksy były używane do tworzenia 
form dokonanych. Zjawisko prefiksacji ma bardzo rozbudowany zakres w polsz-
czyźnie ogólnej i jest znaczące dla słowotwórstwa polskich czasowników w ogóle 
[Gram., s. 539]. Formanty przedrostkowe są wykładnikami klas funkcjonalnych 
i znaczeniowych, pełnią dwie podstawowe funkcje: semantyczną i gramatyczną 
(aspektową). Przedrostki narzucają podstawom derywacji zbieżne znaczenia, 
sprowadzając wyrazy pochodne do „wspólnego mianownika semantycznego” 
[Śmiech, 1986, s. 7]. Za najbardziej wyrazistą, prymarną wartość prefiksu 
czasownikowego uznaje się znaczenie przestrzenne, zwane też lokatywnym, 
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np. czasownik podstawowy iść i pochodne od niego formacje: dojść, przejść, 
przyjść, ujść, zajść. Natomiast pozostałe sensy, tzw. odcienie znaczeniowe po-
szczególnych przedrostków, mają charakter nieprzestrzenny, np. rezultatywny, 
addytywny, dystrybutywny, anulatywny itd. 

Zdarza się jednak, że prefiks dodany do czasownika podstawowego nie 
powoduje zmiany jego aspektu, jak również nie modyfikuje znaczenia nowo 
powstałego wyrazu. Jest zatem elementem nadmiarowym, pełniącym funkcję 
wyłącznie stylistyczną, np. podać, powrócić, pozostać [por. Śmiech, 1986, s. 27]. 
W dotychczasowej literaturze językoznawczej poświęconej zjawisku tautologii 
wyrazy, w których formant nie wnosi żadnych wartości semantycznych, określa 
się synonimicznie jako nadwyżki leksykalne lub nadmiary strukturalne [Umińska-
-Tytoń, 1995, s. 242], derywaty tożsame, współrzędne [Kurdyła, 2002, s. 178], 
derywaty tautologiczne (strukturalne) [Kaproń-Charzyńska, 2011, s. 57] czy wy-
razy redundantne (termin zapożyczony z teorii informacji) [Buttler, 1971, s. 249]. 
Danuta Buttler wyróżnia dwa rodzaje redundancji: syntagmatyczną (konkretne 
połączenia jednostek leksykalnych) oraz paradygmatyczną, w zakres której 
wchodzą m.in. formacje słowotwórcze o identycznym znaczeniu [Butler, 1971, 
s. 249]. Do redundantnych środków systemowych maria Witkowska-Gutkowska 
zalicza tzw. dublety słowotwórcze, w których różne przedrostki pełnią tożsamą 
funkcję, np. poczekać – zaczekać, zamilknąć – umilknąć. Zjawisko redundancji 
werbalnych form słowotwórczych charakterystyczne było dla doby staropolskiej. 
Problematyką tautologii czasowników staropolskich zajmowały się m.in. maria 
Witkowska-Gutkowska [1999] oraz Aleksandra Janowska [2003, s. 151–156] 
w oparciu o materiał pochodzący ze Słownika staropolskiego. Zjawisko tautologii 
czasowników staropolskich ma nieco szerszy zakres w porównaniu z polszczyzną 
ogólną oraz gwarami, ponieważ obejmuje ono zarówno prefiksalne czasowniki 
niedokonane, jak i dokonane, np. widzieć – zawidzieć. Taki stan rzeczy wiąże się 
z faktem, że w czasach polszczyzny historycznej istniała możliwość tworzenia 
verbów niedokonanych przy użyciu przedrostka. „W tym okresie duże znaczenie 
odgrywał proces kształtowania się formalnych wykładników aspektu. Nie każ-
dy prefiks wprowadzał aspekt dokonany […]. Nawet formacje o podwojonych 
prefiksach mogły zachować swój charakter niedokonany, np. przenaśladować 
‘prześladować, ścigać w nieprzyjaznych zamiarach’” [Janowska, 2003, s. 153]. 

Ponadto, choć w dobie staropolskiej istniały już podstawowe kategorie słowo-
twórcze, to derywacja czasownikowa była jeszcze dość nieregularna, w związku 
z tym powstawały liczne formacje synonimiczne, które próbowano dostosować 
do funkcjonujących klas semantycznych np. dźwignąć – wzdźwignąć ‘podnieść, 
unieść’ [Janowska, 2003, s. 154]. 
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Znamienne dla staropolszczyzny zjawisko redundancji czasownikowych form 
słowotwórczych w procesie historycznych zmian uległo zatarciu. Przyczyn zaniku 
tautologii we współczesnej polszczyźnie jest kilka. Przede wszystkim ostatecznie 
ustabilizowała się funkcja aspektowa prefiksów. Ponadto wiele czasowników 
staropolskich uległo leksykalizacji na skutek utraty związku z podstawą słowo-
twórczą, np. naśladować, zależeć. Natomiast dublety słowotwórcze, tak żywe 
w polszczyźnie historycznej, z biegiem czasu zróżnicowały się semantycznie na 
skutek specjalizacji znaczeniowej prefiksów bądź w wyniku eliminacji jednego 
z wariantów słowotwórczych. m. Witkowska-Gutkowska zauważa, że jedną 
z najważniejszych przyczyn usuwania zjawiska redundancji słowotwórczej 
było dążenie do maksymalnej ekonomii języka i do formalnego zróżnicowania 
leksemów werbalnych [Witkowska-Gutkowska, 1999, s. 131]. Współcześnie, 
jako relikty z czasów historycznych, zachowały się jedynie pary czasowników: 
siąść – usiąść, wrócić – powrócić, których zakwalifikowanie do konkretnej ka-
tegorii słowotwórczej nastręcza wiele trudności.

Znacznie więcej nadwyżek leksykalnych1 (nadmiarów strukturalnych) mo-
żemy zaobserwować w polszczyźnie współczesnej w zakresie tzw. redundancji 
syntagmatycznej, czyli w konkretnych połączeniach jednostek językowych, 
które przetrwały w języku ogólnym jako frazeologizmy, np. tylko i wyłącznie, 
lub typowe schematy syntaktyczne, np. napotykać na co, przejść przez co itp. 
[Buttler, 1971, s. 249–250]. Opisu tego rodzaju konstrukcji tautologicznych, 
które współcześnie funkcjonują w polszczyźnie mówionej łodzian, dokonała 
Elżbieta Umińska-Tytoń. Autorka przyjrzała się bliżej takim wyrażeniom jak: 
cofnąć się do tyłu, wrócić z powrotem, każdy jeden, swój własny, mieć słuszną 
rację itp. Chociaż repertuar wyrażeń tautologicznych nie jest pokaźny ilościowo, 
to powtarzają się one z dużą częstotliwością. 

Bardziej popularne w polszczyźnie ogólnej są rzeczownikowe derywaty tauto-
logiczne, np. strona – stronica, szabla – szablica, siniak – siniec. O nominalnych 
formacjach tożsamych w słowotwórstwie synchronicznym pisali m.in. Jadwiga 
Puzynina [1978; 1979], Renata Grzegorczykowa [1979; Gram.], Tomasz Kurdyła 
[2002; 2011], Iwona Kaproń-Charzyńska [2007]. Według R. Grzegorczykowej 

1 Termin nadwyżka leksykalna zaproponowany m.in. przez E. Umińską-Tytoń jest alternatywą 
dla panującego zamętu terminologicznego wobec stosowania nazw tautologia oraz pleonazm. 
W opracowaniach leksykograficznych obydwa terminy traktowane są synonimicznie [STL], 
natomiast w innych pozycjach rozgranicza się ich zakres znaczeniowy. Według autorów EJP 
tautologia to powtarzanie wyrazów bliskoznacznych w danej wypowiedzi, np. generalizowanie 
i uogólnianie oceny [s. 396], natomiast pleonazm to wyrażenie, którego składniki powtarzają 
tę samą treść, np. ciemny mrok, poprawić się na lepsze [s. 280]. 
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oraz J. Puzyniny formacje tautologiczne powstają wtedy, gdy znaczenia podsta-
wy słowotwórczej i derywatu pokrywają się, a formant pełni wyłącznie funkcję 
strukturalną, nie modyfikując znaczenia wyrazu (funkcja semantyczna) ani nie 
zmieniając jego funkcji składniowej (syntaktycznej) [Puzynina, 1978; Grzegor-
czykowa, Puzynina, 1979; Gram.]. Natomiast T. Kurdyła [2002, s. 179–180] 
uważa, że formacje tożsamościowe, obok funkcji wyłącznie strukturalnej, pełnią 
także funkcję stylową (pragmatyczną stylistyczną), np. matma ← matematyka 
(nazwy środowiskowe), myśliwiec ← myśliwy (nazwy artystyczne).itp. Z poglą-
dem T. Kurdyły polemizuje I. Kaproń-Charzyńska, stwierdzając, że „uznawanie 
stylistyczności i ekspresywności za składniki znaczenia prowadzi do zanegowa-
nia istnienia derywatów tautologicznych” [2007, s. 229]. Swoje obiekcje co do 
funkcjonowania formacji tautologicznych wyrażali także Kazimierz michalewski 
[2001, s. 85] oraz Alicja Nagórko [2004, s. 8]. W 2011 roku także T. Kurdyła 
doszedł do wniosku, że słowotwórstwo synchroniczne powinno w zasadzie 
zrezygnować z wyróżniania derywatów tautologicznych, ponieważ większość 
rzeczowników uznawanych za tożsame różni się niestety od podstaw wartością 
stylistyczną, kolokacją leksykalną albo frekwencją [Kurdyła, 2011, s. 86].

O ile istnienie zjawiska tautologii w polszczyźnie ogólnej było niejedno-
krotnie podawane w wątpliwość, to z pewnością nie można zaprzeczyć istnieniu 
licznych nadwyżek leksykalnych w gwarach, czyli w tej odmianie polszczyzny 
ogólnej, w której widać wiele rozbieżności w porównaniu z normą językową. 
Celem artykułu jest pokazanie mechanizmów tworzenia derywatów tożsamych 
w gwarach południowomazowieckich2, próba wskazania przyczyn zjawiska tau-
tologii oraz ustalenia metody, która pozwalałaby jednoznacznie odróżnić prefiks 
pusty znaczeniowo od nacechowanego semantycznie.

Wśród konstrukcji czasownikowych o wyrazistej funkcji tautologicznej 
możemy wskazać przykłady, w których przedrostek został dodany do perfektyw-
nej podstawy i jest semantycznie pusty, ponieważ w żaden sposób nie zmienia 
znaczenia wyrazu podstawowego:

1) dopomóc ‘ofiarować pomoc’: pomóc; dobry, Citośćivy, nat ka_dym śe 
uCituze, dopomo_e;

2) nastarczyć ‘wystąpić w dostatecznej ilości’: starczyć; lWov'zeko1i na to 
fRysko ńi mo_e nastarlyć @ińMRkuf, stale tylko ra,un'Ai, leAi, v#K')el ku@ić;

3) nawrócić ‘wrócić do domu’: wrócić; navrućeW z dro)i do domu;

2 Wykorzystany w artykule materiał językowy pochodzi z obszaru gwar południowomazowieckich 
(Łęgonice, Turowa Wola). Badania na tym terenie prowadzono w latach 2004–2007 [Ejsmunt-
-Wieczorek, 2011].
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4) nakazać ‘polecić komuś coś zrobić’: kazać; Aedyś mu nakazaWam śćońć 
te o_esyny, bo śe na ogroryńe pokWadWy;

5) pobodnąć ‘o baranie: uderzyć rogami’: bodnąć; sfozigo ńe ruRyW ale Wop-
c#go potrawiW pobodnońć;

6) pochwycić ‘wziąć co w dłoń’: chwycić; to vazufka albo ,o,la, bo ma 
drevńanom roIlke, _eby śe ńe nag_evaWa, bo by śe ńe po,fyćiWo;

7) podźwignąć ‘podnieść’: dźwignąć; ,ćaWam pReńeś go sama, pov1ign#Wam 
t#n @ińek zi coś pReskocyWo f kryKgosWup'ze;

8) poprzysięgnąć ‘złożyć obietnicę’: przysięgnąć; ta koˆita popRyśiKgWa, _e 
zim t#go ńe podaruze zi _ućiWa klontfe na tom rovine;

9) poskubnąć ‘uszczypnąć’: skubnąć; do tańca mńe vźoW, zaloW se poć- 
ś@evyvać, tu, tam m'ńe poskubnoW;

10) powziąć ‘schwytać w ręce’: wziąć; zeR śe f kW#mbeg z1ińe, pov'ź=ńć t#go 
ńi mo_na, bo se r#nce pokWuze;

11) pozyskać ‘zarobić, dostać’: zyskać; =n śe spemzalńe tak podH ila, 
pot,Ciˆza, _eby co pozyskać; 

12) przykazać ‘zmusić kogo do zrobienia czego’: kazać; mamuśa oˆzat mi 
pRykazaWa ugotovać, zak ońi f polu bendom;

13) przykiwnąć ‘przytaknąć głową’: kiwnąć; pRyAivnoW mu gWovom na zgode;
14) przydowiedzieć się ‘zdobyć informacje’: dowiedzieć się; taka byWa 

ćekava, _e zara tam do ńi, polećaWa, _eby śe 1inc#z pRydov'zević, a pot#m śeze 
gWupote po f'śi;

15) przyodziać się ‘ubrać się’: odziać się; ńezed#n, to śe ńi m¿zaW f co pRyovać, 
stale f tym samym ,oveW;

16) ucapnąć ‘złapać’: capnąć; ńe zdM_yWa mu Wućic, bo zom Rypko ucapnoW, 
u,fyćiW r#Kkom za kark zi do Ropy;

17) uchwycić ‘chwycić’: chwycić; ńe zdM_yWa mu Wućic, bo zom Rypko ucap-
noW, u,fyćiW r#Kkom za kark zi do Ropy;

18) udziabnąć ‘uciąć’: dziabnąć; davńiz to śe ot ko_#ńa uvabn#Wo takom 
vapkom;

19) uguźdnąć ‘szturchnąć’: guźdnąć; mocno go uguźdnoW, pośtur,noW, daW 
mu guźdańca pod bok, _e źle mu1i;

20) usięgnąć ‘dosięgnąć’: sięgnąć; ve uśiKgWam to zervaWam, a reśte śCivek 
oplRynsWam z teva;

21) ustuknąć ‘wyrównać snopek’: stuknąć; dob_e uśtukWa t#n snopek, zru-
vnaWa, poWo_yWa na źiHi;
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22) uścisnąć ‘o snopku: związać’: ścisnąć; zag dob_e ńe WuśćisWa t#go snopka, 
to fRysko klapWo zi byW byle zaAi; tom AeWbase śe uˆiWo, uśćisWo f t#n flak zi śe 
v#ńviWo;

23) utrafić ‘wcelować’: trafić; zak pole byWo kCińaste, to trudno utrawić, _eby 
ruvno WoboraW;

24) uźgnąć ‘ukłuć’: źgnąć; somśat WuźgnoW t#go Cisa v'idWamy zi na podvurku 
go doˆiW;

25) uchwycić się ‘złapać się czego’: chwycić się; Rl7śće, _e śe zdM_yW por#Ily 
u,fyćić, bo by se Wep rozˆiW;

26) ucofnąć ‘ruszyć do tyłu’: cofnąć; t#n śfińak nagle ucofnoW zi za· go ba,nyW 
to t#n śe kopytamy nakryW;

27) ustanąć ‘nagle stanąć’: stanąć; Ret zi nagle ustan#W, bo coś usWyRaW;
28) ustarczyć ‘wystarczyć’: starczyć; źińć zak pRyzeve, to Hi 1incyz drevna 

narom ẑe, _eby na dWu_#z ustarcyWo; 
29) zaprzyrzec ‘złożyć obietnicę’: przyrzec; zapRy_ek mu posade na u_#ńve;
30) zawdziać ‘o ubraniu: założyć’: wdziać; byle zakom kapote zav'vaW zi Ret 

v obezśću roˆić;
31) zawezwać ‘sprowadzić pogotowie’: wezwać; nagle zańimuk f pracy, 

pogotov¿ze zavezvaW;
32) zapomóc ‘wesprzeć’: pomóc; a tera to śe do pazstfa zvraca, _eby zom 

zapomogWo zi na vecko daWo;
33) zawdać się ‘wniknąć w co, wdać się’: wdać się; zak śe teva ńe okoruze 

v dobrym laśe to robaAi śe zavdarom.

Ponadto, jak już wcześniej wspomniano, w najstarszej polszczyźnie zjawi-
sko tautologii dotyczyło zarówno czasownikowych konstrukcji dokonanych, 
jak i niedokonanych. W gwarach proces ten obejmuje wyłącznie czasowniki 
perfektywne. Wśród nich zdarzają się jednak takie, które łamią ogólnopolską 
zasadę, że dokonany derywat prefiksalny nie może tworzyć pary aspektowej 
z perfektywną podstawą, np.:

1) poobrzucić ‘przeszyć na maszynie’: obrzucić; na maRyńe to raz dva 
veźm¿ze, poob_ući te b_e)i;

2) pospisać ‘poumieszczać na kartce’: spisać; pRyset, pos@isaW fRysko zi tera 
mam lekać na telefon;

3) powydziczyć się ‘o winogronie: nie poobradzać’: wydziczyć się; 1inogron 
to śe povyvicy zak śe go ńe Wopćina;

4) powykręcić się ‘o drzewie: powyginać się w różne strony’: wykręcić się; 
kRyve po,f ¿zate tevo, ńe rośńe prosto tylko śe nagńe, povykryńći;
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5) zaposłuchać ‘przypadkowo się czego dowiedzieć’: posłuchać; veś tam co 
zaposWu,aWa, ńi v'zadomo ly dob_e zrozum'zaWa, ale po f'śi lata zi rospov'zada.

Znamienne dla staropolszczyzny zjawisko redundancji, czyli powstawania 
równorzędnych derywatów współrdzennych, przetrwało w gwarach i jest wciąż 
bardzo żywe. mogą świadczyć o tym liczne czasowniki, które pomimo tożsamej 
podstawy słowotwórczej i identycznego znaczenia, zbudowane są za pomocą 
różnych afiksów, np.:

1) odrzucić: 1incyz zak poWove ty. g_ypkuf oo_ućeWam, bo byWy robacyve – 
urzucić: ńic lWovzek ńe u_ući, bo mu śe vydaze, _e fRysko śe pRyda, a pot4m zi tak 
le_y zi ńe u_yvam;

2) naklęknąć: tera to te kolana mńe tak r1zom, _e ńi moge zus naklyKknońć 
f kośćole tylko śere – uklęknąć: te mWode uklyKkWy do bWogosWa1iństfa, a Wuna  
f pWac – zaklęknąć: fRysAe zak zedyn mą_ zaklyKkWy pRet oWta_ym;

3) naodziać się: naWovaWam śe tylko f ,uste na plecy zi polećaWam zobacyć, 
co śe staWo – przyodziać się: ńezed#n to śe ńi m¿zaW f co pRyWovać, stale f tym 
samym ,oveW – zaodziać się: zaWoviz no śe ćepCiz, bo namarźńeR;

4) odcofnąć: lasu ńe da śe otcofnońć, mWodość ńe vrući – ucofnąć: t#n śfińak 
nagle ucofnoW do tyWu zi za·go ba,nyW to t#n a śe kopytamy nakryW – wycofnąć: 
ńi mug vycofnońć samo,odym, bo mu droge zasta1iWy;

5) usięgnąć: ve uśiKgWam to zervaWam, a reśte śCivek oplRynsWam z teva – 
wysięgnąć: pod’ńesWam rynce do gury, ale ńi mogWam vyśiKgnońć ty. 1iśen-
kuf – zaposięgnąć: pRyHze_yW śe _eby zapośiKgnońć s tyz nazvyRez puWAi  
zi spot;

6) nastarczyć: pReće to lWo1zeko1i zdro1za na to fRysko ńe nastarly – ustar-
czyć: źińć zak pRyzeve, to Hi 1incyz drevna naromˆze, _eby na dWu_#z ustarcyWo;

7) nawdziać: ńe na1vaWam sfetra, to tera Hi źimno – przywdziać: oćświntne 
ubrańe pRy1vaW zi poRet na sume – zawdziać: byle zakom kapote zav'vaW zi Ret  
v obezśću ro‚ić; 

8) napocząć: zeRle ńe napoleWam ty, lekoladek ot pańi – rozpocząć: ka_dy 
viń rospocyna ot @izazstfa – zapocząć: ńedob_e zapoloW p'zerRy zag=n Worać.

Z dubletami słowotwórczymi o tożsamym znaczeniu spotykamy się również 
przy derywatach czasownikowych z podstawami związanymi, które powstają 
w procesie derywacji wymiennej i wzajemnie się motywują3. Zwykle w wyniku 
tego procesu powstają derywaty różniące się znaczeniowo, np. doprząc, wy-

3 Derywacja wymienna polega na odcięciu od wyrazu podstawowego afiksu, który go uformował 
i zastąpieniu go przez nowy formant [Śmiech, 1989, s. 183–184; por. Kreja, 1963, s. 140]. 
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prząc, zaprząc, ale w przykładach odnotowanych w badanych gwarach, pomimo 
wymiany prefiksów, treść czasowników nie uległa modyfikacji semantycznej. 

1) uprzęgnąć: upRyngWy kuńa do voza – zaprzęgnąć: zapRyngaW dva kuńe 
do bryc'Ai; 

2) spiąć: ńe s@iWam se serdaka, to my tera źimno – upiąć: ,ov do bapći, 
Wupńimy sfeterek – zapiąć: tera to zus zestym ślepa, guźikuf se sama ńe zapne;

3) potoknąć: UReba potoknońć (garnek) vodom, _eby @zane zmyć – otoknąć: 
otok’ńiz te tale_e; 

4) rozzuć: ro·zuz no te buty, olRnuruz zi zdezm – zezuć: ziv no te guHoAi zezuz, 
bo depces – zzuć: vrućeW z Hzasta, ·zuW śwzontecne buty;

5) nadepnąć: f tyz zWośći tak mu nadepnoW na stope, _e mu coś tam pyK- 
kWo – przydepnąć: pRydepneWa se pańi na kurtecke – udepnąć muśaWam zom 
udepnońć, bo ta gWośno kwikn#Wa. 

maria Witkowska-Gutkowska tego typu konstrukcje nazywa quasi-dery-
watami i stwierdza, że nie posiadają one znaczenia strukturalnego, ponieważ 
z synchronicznego punktu widzenia nie można sformułować dla nich parafrazy 
słowotwórczej, nie są też nacechowane stylistycznie [1995, s. 249–250]. Czy 
zatem w przypadku tych czasowników możemy mówić o funkcji tautologicznej, 
skoro nie mają znaczenia strukturalnego? Gdyby ich analizę językową odnieść 
do polszczyzny historycznej i wskazać leksemy, które bezpośrednio je motywo-
wały, wtedy przynajmniej niektóre z nich można by potraktować jako derywaty 
tożsame od podstaw archaicznych (np. psł. *pęti ‘napinać, naciągać, rozciągać’; 
psł. *pręgnąti ‘łączyć coś z czymś, zespalać, związywać’; psł. *uti ‘nakładać 
obuwie’) [SEJP, s. 426, 571, 748]. 

Istnieje także pewna grupa czasowników dokonanych, w których trudno 
sprecyzować, czy przedrostek dodany do perfektywnej podstawy jest pusty se-
mantycznie, czy jednak zmienia znaczenie derywatu, ponieważ wyrazistość zna-
czeniowa tych leksemów może budzić wątpliwości. Posłużmy się w tym miejscu 
takimi przykładami jak: dowbić ‘wbić’; bale f te rowk'i dov‚iW (czy ewentualna 
czynność dodatkowa?), podwrębić ‘wszyć’, wrębić; r#Kkaf' śe vr#mˆzaWo, zak 
śe zuR podvr#m‚iWo, to śe na 1iR,u pRest#mbnovaWo (czy ewentualne działanie 
pod powierzchnią lokalizatora?), uchybnąć się ‘przesunąć się’, chybnąć się; 
ńeras śe u,yˆńe r#Kka pRy _ńińću zi deska śe skRy1i (czy ewentualne oddalenie 
od lokalizatora?), uspać ‘nie móc spać’, spać; florazR#z nocy fcale ńi mogWam 
ńic uspać (czy ewentualna mała efektywność akcji?), wypirzgnąć ‘o krowie: 
kopnąć’, pirzgnąć; ta mWoda kobyWa śe zl#KkWa, vy@i_gWa nogamy, tańcovaWy 
f kuWko s tom starom, te postr=KAi z1irćiWy, skr#ńćiWy (czy ewentualne oddalenie 
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od lokalizatora?). Konteksty, w których znalazły się przytoczone przykłady, nie 
do końca poświadczają, że chociażby prefiks do- użyty w przykładzie dowbić 
oznacza czynność dodatkową, a prefiks pod- w derywacie podwrębić działanie 
pod powierzchnią czegoś. Wiadomo powszechnie, że to właśnie kontekst ma 
zasadniczy wpływ na określenie znaczenia przedrostka, stanowi bazę do utwo-
rzenia poprawnej parafrazy, która rozstrzyga o wartości semantycznej danego 
czasownika. Werbalne kategorie słowotwórcze mają często charakter umowny, 
trudno niekiedy jasno określić, do której grupy semantycznej zakwalifikować 
derywat. Kazimierz michalewski podkreślał, że „szczegółowe kategorie zna-
czeniowe derywatów od dawna wyróżniane były z udziałem indywidualnym 
odczuć badacza” [2001, s. 86], a „parafrazowanie jako metoda weryfikowania 
stosunków motywacyjnych i ustalania strukturalnego znaczenia derywatu jest 
zawodna” i należałoby posłużyć się jeszcze innym narzędziem przy ocenianiu 
wartości strukturalnej oraz relacji motywacyjnej derywatu [michalewski, 2001, 
s. 89]. Zdaniem Ireny Jaros o przynależności derywatu do danej kategorii seman-
tycznej decyduje w znacznym stopniu jego znaczenie realne, co z kolei umożliwia 
różną interpretację wyrazów pochodnych [Jaros, 2009, s. 7]. „Pozyskane od 
rozmówców dane na temat motywacji analizowanych formacji słowotwórczych 
mają charakter subiektywny”, ale z drugiej strony „pozwalają odkryć zmiany 
w interpretacji znaczenia strukturalnego derywatów funkcjonujących w badanych 
gwarach” [Jaros, 2015, s. 31]. Kontekstowe użycie przywołanych przykładów 
skłaniałoby zatem do zakwalifikowania ich w obszar formacji tautologicznych, 
ale sama budowa słowotwórcza pozwala je przyporządkować określonym kate-
goriom znaczeniowym. 

Podsumowując, w badanych gwarach prefiksy werbalne pełnią wyrazistą 
funkcję tautologiczną w derywatach, w których przedrostek dodany do perfek-
tywnej podstawy nie modyfikuje jej znaczenia, np. dopomóc, pochwycić, usta-
nąć, zaprzyrzec. Konstrukcje te powstają najczęściej na zasadzie analogii, czyli 
budowania derywatów synonimicznych na wzór innych czasowników. Charak-
terystyczne dla gwar południowomazowieckich są liczne dublety semantyczne, 
czyli formacje o tożsamych podstawach słowotwórczych, utworzone przez różne 
prefiksy, które nie zmieniają znaczenia wyrazu pochodnego, np. usięgnąć – wy-
sięgnąć – zaposięgnąć. Natomiast dyskusyjna jest funkcja przedrostków w cza-
sownikach: dowbić, podwrębić, uchybnąć się, uspać, wypirzgnąć, ponieważ 
konteksty nie poświadczają jednoznacznie ich konkretnej wartości kategorialnej. 
Czy zatem przy interpretacji tego rodzaju derywatów opierać się wyłącznie na 
subiektywnych kontekstach i uznać je za formacje tautologiczne, czy próbować je 
obiektywnie dopasować do konkretnych kategorii znaczeniowych? Ten problem 
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pozostaje wciąż otwarty. Aleksandra Janowska i magdalena Pastuchowa za jedną 
z przyczyn powstawania derywatów tożsamych podają właśnie próbę zakwali-
fikowania czasownika do istniejących kategorii słowotwórczych. „Czasowniki 
te powielają znaczenie podstawy, a jednocześnie mieszczą się w odpowiednim 
typie słowotwórczym” [Janowska, Pastuchowa, 2005, s. 240]. mało wyrazista 
jest także tautologia w derywatach pospisać, powydziczyć się, powykręcić się. 
Prawdopodobnie przyczyną powstania tego rodzaju czasowników pochodnych 
było dążenie do precyzji wypowiedzi i chęć wzmocnienia ich znaczenia lub są 
one wynikiem przypadkowych błędów językowych, ze względu na ograniczoną 
znajomość normy językowej użytkowników gwary. 

O ile na gruncie języka ogólnego mnożenie dubletów słowotwórczych wydaje 
się niepotrzebne i bezcelowe [michalewski, 2001, s. 86], a sam fakt istnienia 
zjawiska tautologii budzi wątpliwości i jest żywo dyskutowany przez języko-
znawców, o tyle funkcjonowania derywatów tożsamościowych w gwarach nie 
neguje się. Chociażby dlatego, że to właśnie w gwarach przetrwała staropolska 
skłonność do tworzenia dubletów słowotwórczych, o czym świadczą dobrze za-
chowane z czasów historycznych czasowniki: podpomóc, przykazać, poprzysiąc 
itp. W derywatach tautologicznych odzwierciedla się koloryt morfologiczny danej 
odmiany środowiskowej, w tym wypadku gwary [por. Pomianowska, 1963, s. 62].
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Izabela Ejsmunt-Wieczorek

TAUTOLOGIA PRZEDROSTKÓW WERBALNYCH W GWARACH

Streszczenie

Prefiksy werbalne, obok dwóch podstawowych funkcji: semantycznej i gramatycznej, mogą pełnić 
także funkcję tautologiczną. Proces tworzenia czasownikowych derywatów synonimicznych był 
żywy w polszczyźnie historycznej i przetrwał do dziś na gruncie gwarowym. Celem artykułu jest 
ukazanie procesów powstawania derywatów tożsamych na przykładzie materiału werbalnego 
pochodzącego z gwar południowomazowieckich, wskazanie ewentualnych przyczyn zjawiska 
tautologii oraz próba ustalenia, gdzie kończy się tautologia a zaczyna semantyka prefiksu.

TAUTOLOGY OF VERBAL PREFIXES IN DIALECTS

Summary

Verbal prefixes, apart from two basic functions i.e. semantical and grammatical, may also serve 
tautological functions. The process of creating verbal synonymous derivatives was alive in historical 
Polish language and remained alive in dialects. The purpose of this dissertation is to present the 
processes of creating corresponding derivatives on the example of a verbal material of southern 
mazovian dialects, point possible causes of tautology phenomenon, as well as an attempt to 
determine where tautology ends and where prefix semantics starts.


