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Robocze definicje kluczo\vych tеnniп6w semantyczl1ych i gramatycznych
(dеfiпiсjе odnoszq siy do wyrazen konkretnie uzytych w tekscie)

wielkosc semal1tyczna, poj«cie, rclacja,

predykat

kwantyfikator egzystencjalny
terze zdarzel1ia-denotatu,

о

-

informacja

о

reall1ym, faktywnym charak

realnym istnieniu przcdmiotu-del1otatu dancgo

poj cia,
indeks
о

-

informacja jedl10znacznie identyfikujqca zdarzcnie i/lub przedmiot,

kt6rym mowa,

argument

wielkosc semantyczna, relacyjna: predykat implikowany przez

nadrz«dny predykat, termin relacji,
argument prymamy

-

argument zwiqzal1Y indeksem,

argument wyjsciowYJ pierwszy argument

-

argument stojqcy l1ajwyzeJ w

nienacechowanej hierarchii komul1ikatywnej narzucanej przez dany predykat,
wyrazenie predykatywne - konstrukcja syntaktyczna, powierzchniowa for

malizacja prcdykatu; uzywane przede wszystkim w odniesieniu do czlonu
kOl1stytutywnego zdania,
wyraienie argumentowe

lizacja argumentu,

-

konstrukcjа syntaktyczl1a, powierzchniowa forma
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konstrukcja sупtаktусzпа kOl1stytuowana przcz wyгаzспiе predyka
tywne о postaci verburn finitum (peryfrazy zawieгaj<\cej verbum finitum), lub

zdanie

-

sp6jnika о funkcji predykatywnej (por. nizej 3),

grupa 1111lеnnа

konstrukcja syntaktyczna kопstуtuоwапа przcz rzeczownik

i/lub zairnek rzeczowny,

atrybut

-

funkcja grarnatyczl1a, modyfikator rzcczowl1ika konstytuuj,\cego

grupy lmlСПЩ,

przypaclek (= stosunek przypadkowy)

--

rclacja sYlltaktyczna miydzy grup'l

imiепn'l i паdГZуdщ wobec niej konstrukcj!\ syntаktyсzщ,

predykat nшtгусоwу

predykat, kt6ry okreS1a matrycy semantyczl1o-syntak

tyczn,\ kOl1strukcji zdaniowcj,

zdanie matrycowe -zdanie konstytuowane przez predykat matrycowy,
struktura predykatmvo-argumentowa

struktша semantyczna obejmuj,\ca

predykat i imp1ikowane przez niego argumenty,

transfonna zdaniowa

wt6ma (l1ie zdaniowa) fonnalizaeja struktury predy

katowo-argumentowej, najczysciej bIokuj,\ca moz1iwosc fопnаlizасji argu
mentu \V)'jsciowego, konstytuowana l1ajczysciej przez niefinitywl1'l fопnу
сzаsоwпikа i/lub przez przyimek.

Zamiast \vstypu

Dlugo nie urnialarn si'( zdccydowac, jaki tytul powinien nosic ten
tornik. W angiclskiej terrninologii lingwistycznej istnieje terrnin clause

-

'prosta konstrukcja zdaniowa, r6wniez taka, kt6ra stanowi CZySC inncj
kOl1strukcji zdal1iowcj'. W tcrrnil1010gii rnaccd0l1skiej istl1icjc zryczl1Y terrnil1
дел-реченuца. W polskiej tradycji jt(zykoznawczcj brak odpowiedl1iego ter

mil1u. Coraz czysciej slawisci poslugujq siy angielskirn terrnil1ern klauza,
al1glisci rnacedonscy postugujq siy tyrn tennil1ern, ale tylko w opisie jyzyka
angielskiego. А ja wtasl1ie rnат zarniar rn6wic о zdaniu jako о cZt(sci il1l1ego
zdal1ia, tj. о zdal1iu w zdal1iu: о otwartych dla l1iego pozycjach syntaktycz
nych i о formach jego adaptacji do tych pozycji, tak w jyzyku polskim jak i
macedonskim. Nie interesujq rnl1ie zdal1ia wtrqcone (nawiasowe, rneta
tekstowe). Intcresuje rnnie:
1. konstrukcja zdaniowa wbudowana

\у

funkcji atrybutu w grupy

lmlennq,
2. konstrukcja zdanio\va w funkcji wyrazel1ia argurnentowego k0110

towanego przez werbalne wyrazenie predykatywne kOl1stytuujqce nadrzydnq
kOl1strukcjy zdaniowq,
3. konstrukcja zdaniowa w funkcji wyrazel1ia argurnel1towego kOl1o

towanego przez wyrazenie predykatywne w forrnie sp6jnika kOl1Stytuujqcego
паdrZt(dщ konstrukcjy zdal1iowq.
Mogtabyrn siy posltiZyc dobrze zаkоtwiсzощ w tradycji ращ tenni
n6w "zdanie podrzydne" i "zdanie g16wne ", rnusialabyrn je jednak redefi
niowac, а najprostsza definicja, jaka nasuwa т} siy w stosunku do "rnojego"
zdania podrzydnego, to wlasnie "zdanie w zdaniu". Terrninu zdanie uzywarn
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wymiennie z tепniпеш konstrukcja zdanio,va, а rozumicm pod tyш 'kon
strukcjy sупtаktyсzпц kопstytuоwапц przcz wyrazenic predykatywne о
postaci verbum flnitum iI1иЬ о postaci sp6jnika'; ват tепniп wyrazenie рте
(lykatywne iпfопnujе, iz mowa о wyrazeniu, kt6re jest wyklаdпikiеш for
malnym predykatu, tj. wyklucza tradycyjnie w цсzапе do klasy sp6jnik6w
wyrazenia semantycznie puste, s uzцсс wylqcznie gramatycznej (= grama
tycznie poprawnej) organizacji tekstu. Wreszcie, m6wiqc о strukturzc ве
шапtyсzпеj zdania, posluguj

si

terminami propozycja ИuЬ struktura

predykatowo-arguтentowa.
Lingwisci roznie rozwiqzujq problem finitywnej charakterystyki
infinitiwu ро stronie polskicj i subjиnktiwu ро stronie macedonskiej. Tutaj
traktuj

jako konstrukcje zdaniowe (tj. fil1itywne) kOl1strukcje konstytuo

wane przez infinitivu.'i; r6wniez peryfrastyczny macedonski да-suЫunсtivus
traktuj

jako konstrukcj

finitywnq. Wreszcie, zgodnie z tradycjq grama

tyczn<\ do finitywnych zaliczam tez konstrukcje k011stytuowane przez fопnу
imperatiwu ИuЬ prohibitiwu. Na koncu ksiцzki znajdzie сzуtеlпik przegl<\d
fопn finitywnych сzаsоwпikа polskiego i czasownika macedonskiego.
W serii studi6w poswit(conych kопfroпtaсji gramatycznej па li111i:
polski - macedonski jako jt(zyk wyktadu pojawiajq sit( па zmian

polski i

шасеdопski; pozostawiamy wyb6r аutоrош odpowiednich studi6w. Dla tego
tomiku wybieram jt(zyk polski mi dzy iппуmi dlatego, ze przyj t<\ tu teorit(
tzw. zdania z ozonego mia am juz okazjy przedstawic ро maccdonsku w
mojej sktаdпi dialekt6w macedonskich w Масеdопii Egejskiej (por. Топо
ЛИIьска 1995, 1997), а chcialabym j<\ poddac r6w11iez krytycznej ocenie
czytelnik6w polskich, nie koniecznie slawist6w czy macedonist6w. Wydaje
т] sil(, ze teoria ta i wtasciwa dla niej siatka pojt(ciowa pozwala Jepiej zro
zumiec charakter korelacji mit(dzy sеmапtусzщ i sупtаktусzщ struktuщ
tekstu niz siatka podziat6w (] tепniп6w) tradycyjnych.
Jak z tego wynika, jest to "wyklad z tez<\". Nie mаш zашiaru ап]
mozliwosci рrzеdstаwiепiа wszystkich mozliwych wariant6w polskich i та
cedonskich konstrukcji realizuj<\cych шоdеl "zdania w zdaniu". Jak "\уврот
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llialam, illtегеsujц mnie przede wszystkim semantyczne i syntaktyczne \va
runki otwicrania pozycji syntaktycznych dla zdania w zdaniu

formy gга

matycznej adaptacji konstrukcji zdaniowych do tych pozycji. Sledzellie tej
pгoblematyki па gruncie dwu typologicznie odlegtycl1 jyzyk6w slowianskich
pozwala па SfODllulowanie pewllych \vmosk6w
uniwersalnym.

о

charakterze bardziej

1 Konstrukcja zdaniowa wbudowana w gruP(( imienn'llub
w pozycj(( syntaktyczn'lprymamie otwart'ldla grupy imiеппеj
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О. W procesie codziennej komunikacji najcz sciej identyfikujemy

przedmioty i zdarzema poprzez ich сесЬу relacyjne, а nie inherentne; w
tekscie pisanym taki typ identyfikacji jest stosunkowo rzadszy, ale nie rzad

ki. Zaleznie od zasooow leksykall1ych, od inwentarza i charakteru produk
tywnych w danym j\(zyku mechanizm6w slowotw6rczych, тату w6wczas
do dyspozycji konstrukcje morfologiczne, lub syntaktyczne, а wsr6d tych os
tatnich grupy imienne lub konstrukcje zdaniowe. Konstrukcje morfo]ogiczl1e,
о Не jyzyk je dopuszcza, jak г6wпiеz konstrukcjc imiеппе zazwyczaj majEl
statystycznie pierwszenstwo; znaczme cz sciej, przyjmujElc za punkt odnie
siепiа tego, о kt6rym mowa, powiemy jego тatka, niz kometa, kt6ra go uro
dzila, сЬос реwnе sytuacje narzucEl пат raczej to drugie sformulowanie;

czysciej po\viemy wla.sciciel sklepu niz ten, do kogo nalezy sklep, itp.itd.
Czysciej moze powiemy тt;.zczyzna siedzqcy przede mnq niz т€zczyzna,
kt6ry siedzi / siedzial przede тnq, аlе juz sformulowanie kometa, kt6rq spo
tykaт codziennie w drodze do тит wydaje siy szcz sliwsze niz kometa spo

tykana przeze тnie codziennie

.v

drodze do mura, itd.itp. Poszczeg61ne kody

j\(zykowe rM:niEl si\( znacznie tak zasobem odpowiednich konstrukcji, jak i

-

mniej lub bardziej skonwencjonalizowanц - CZ\(stosciEl ich uzycia. Wiele
г6Zпiс to prosta pochodna odmiennych \varul1k6w zycia, r6znic kulturo\vych,
itp. Tak пр. macedonskie fезве / iезве w tekscie polskim stanie siy naczy
"
niem, w kt6ryт zaparza si€ kaw€ ро turecku", czy tez naczynieт do zapa
"
rzania kawy ро turecku", а nasz polski czajniczek (do 11erbaty) w tekscie
macedonskim okreslimy jako сад во коjl-UШО се вари / се йрелива со

врела вода чаj, itp. itd.
Na wyzszym poziomie abstrakcji r6Znice tego typu stajEl siy nierele
wantne, а istotny jest fakt, ze оЬа jyzyki, w danym wypadku polski i тасе

donski, dysponujEl kOllStrukCjEl, kt6rц w polskiej tradycji terminologicznej
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okrcsla111Y jako zdanie wzgll(dne, а kt6ra pozwala strukttlfy sетапtУСZIЩ
grupy iтiеппеj wzbogacic о tresci "пiе mieszczqce siy" w innych, bardziej
skопdепsоwапусh konstrukcjach morfologicznych i/lub syntaktycznych.

Przed111iotem opisu w tym rozdziale bydq warullki sетаlltусzпе i тесЬа
nizmy fonnalne adaptacji konstrukcji zdaniowej do funkcji atrybutu w grupie

imiennej, lub

w kraiicowym wypadku -- do funkcji grupy imiennej

tout

cou!'t.
1. Wypada zaczqc od tej szczeg61nej sytuacji, kiedy cala tresc grupy
imicnncj przybiera fоnпу zdania. Мат tu па mySli przyklady jak:

(1) pol. Кto pyta, ({еп) nie blqdzi
(1 ') тас. Ко} йршuува, (Шоj) не луйiа
itp. Jcst to fOffi1a cZl(sta w przyslowiach, por. пр. Юо pod kim dolki kopie,

sшn .v nie wpada, Кto тnо ИJstаjе, temu Рап B6g daje, i in., jеdпаk model
jest рroduktywпу i w otwartym systemie gramatycznym, por. пр.
(2) pol. (Теn,) kto роdеjmиjе lyzyko,

тиsf sft? liczyc z konsebvencjami

(2') тас.

(гол ко} се решu.л да рuзикува, мора да смеlиа на
иоследuцu

itp. W polszczyznic тату tez spctryfikowane kопstrukсjс, jak пр. Oddaj, со

nie twoje, Nie wszystko zloto, со si Swieci, а w otwartym systemie
(3) роl.

Оп zawsze !'оЫ (to), со С/1се

(3') тас. То;' секогmu (го) ирави (сиоа) uuио сака
itp. О ile konstrukcje о clblrakterzc przyslowiowym w polSZczyzl1ie Sq licz
niejsze, sytuacja "w otwartej skladni" wydaje sii( w оЬи ji(zykach podobna.
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W оЬи jl(zykach rбwпiеz uderza charakterystyczna rбzпiса linearyzacji: w
zwrotach о charakterze рrzуslоwiоwуш korelat dешопstrаtуwпу, ktбry Ыо
kuje pozycjy grupy iшiеllllеj, о ile w оgбlе 8i9 pojawia, stoi па росzцtku zda
llia matryco\vego, llаtошiаst zdallie wbudowane, ktбrе de facto zast9puje
grup9 iшiеппц, poprzedza w tekscie zdallie шаtryсоwс. W efekcie sеkwепсjа
typu ten, kto jest rozbita, wykladnik iшiС1111еgо charakteru pozycji (ten) nie
ша kontaktu lineamego z сiqgiеш, ktбry otwiera kto. Jest to, jak siy wydaje,
efekt specyficznej pcrspektywy funkcjollalncj zwrotбw przyslowiowych, w
ktбryсh pod fоrшulц relatywizacji kryjc si9 stоsuпсk iшрlikасji (kto ..., ten ... 
jeieli... , to .. .). W przykl'adach skladlli otwartej, wуjцwszy wypadki swiado
шсj stylizacji, palluje "llоrшаll1а" linearyzacja kontaktowa, tj. Demonstrati
vum, о ile S19 pojawia, bczposredl1io poprzcdza zdanic wzglydne.

Pusty semalltyczllie korelat zаiшkоwу, wykl'adllik kategorii przy
padka w zdalliu шаtryсоwуш, оЬоwiцzkоwо pojawia sil( па powierzchlli
tekstu, о Не pozycja otwarta dla odpowiedlliego wyrazellia argumentowego
w zdal1iu шаtryсоwуш jest i1111a lliz w zdaniu wЬudоwапуш.
Ciekawa rБZпiса шiуdzу jyzykiem роlskiш i mасеdопskiш, ktбrа
sprawia, ze па grullcie mасеdопskiш opisy\vallY model odbiega od illllych
kопstrukсji rеlаtуwпусh, jest росhоdпц charakterystyki morfosYlltaktyczllej
шасеdопskiсh zаiшkбw ilio] i ко], ktбrе zaleznie od fuпkсji odpowiadajq za
rбwпо роlskiш

оп

i kto, jak i polskim ten i kt6ry, Ч. шоgц Ьус zаrбwпо czlo

пашi kОllstуtutywпушi grupy iшiеппеj jak i dеtсrшillаtоrашi czlonu konsty
tutywnego. RБZlliса шil(dzу tyшi dwiеша fuпkсjашi w jyzykach Ваlkапбw
jest па оgбl zatarta, ew. шоzе шiес wykl'аdпik kаtеgоriаlпу, а пiе lcksykal
пу. We wsрбlсzеSllУШ stalldardowym jyzyku шасеdопskim ко] w fuпkсji
сzlопu kOl1stytutywllego grupy stoi, роdоЬпiе jak polskie kto, poza katego
riашi rodzaju i liczby.W zwiqzku z tyш w macedonskim zaciera siy rБZl1iса
шiуdzу ten, kto... i ten, kt6ry... Мбwiцс dokl'adnie: mасеdопskiш odpo
wiеdпikiеш polskiego ten, kto .. . jest zawsze i tylko ШО] ко}. .., llаtошiаst od
роwiеdllikiеш ten, kt6ry . . . (jak zоЬасzушу da1cj) шоzе Ьус i ШО] КО] . .. i

ШО] ко]шi"iiо... i ШО] шШо ... ( A-ty / 20.. . ) .. .
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Model ten, kto

. . .

\V

оЬи interesujqcych nas j<;zykach ша gl<;bokie ko

rzenie, о czym zdajq si<; swiadczyc przyklady paremiologiczne. Mozna przy
puszcac, zc model ten dostal si<; do odpowiednich sуstетбw wlasnie w
drodze kalkowania popularnych zwrоtбw przyslowiowych. Na kOrlYSC ш
kiego przypuszczenia przemawia m.in. dysproporcja mi<;dzy typem ten,
kto . . i to,
.

со .

. , zwazywszy iz Ьоhаtеrеш generalizacji przyslowiowych jest
.

w przygniatajqcej ilosci wyраdkбw czlowiek. W naszym przeglqdzie
konstrukcji relatywnych model ten, kto znalazl sil( па honorowym pierw
. . .

szym miejscu dzil(ki swoim wlasciwosciom strukturalnym: pozycja otwarta
dla grupy imiennej jest wypelniona przez puste semantycznie demonstrati
vum, ktбrе "wprowadza" zdanie wzgll(dne, lub tez ро prostu przez zdanie

wzgl<;dne. Zachowany jest przytem definicyjny warunek, ktбry pozwala
odpowiednie zdanie oceni6 jako wzgl<;dne (

=

nalezqce do grupy imiennej):

propozycja, ktбщ to zdanie realizuje, та jeden argument wsрбlпу z рroро
zycjq, ktбщ formalizuje zdanie matrycowe.
Pozycj<; demonstrativum w fиnkcji korelatu mogq w оЬu jyzykach
zajmowac rбwпiеz tzw. zaimki rzeczowne innych serii, por. pol. Kaidy I nikt /

ktokolwiek / ktos, kto ... , Wszystko I nic / cokolwiek / cos, со , тас. CeKoj /
никоj / KOj било / HeKO} KOj , Се / НllUlШО / шшо било / нешшо,
.. .

...

шшо . itp. Odpowiednie warianty nie majq paraleli paremiologicznej.
..

Jak juz wspomniafam, z punktu widzenia semantycznego model ten,
kto ... (to,

со . .

.) (podobnie ktos, kto ... , cos,

со . . .

) тота uznac za specyficznq

formalizacjl( okresu warunkowego, jednak w tym tekscie interesujq nas prze
de wszystkim formalne wykladniki rеkшепсji zdaniowej.
2. Podstawowy blok konstrukcji relatywnych, cz<;sto wr<;cz utozsa

miany z poj<;ciem 'zdanie wzgl<;dne', to sytuacje typu NPR, kt6ry. , gdzie
. .

NPR symbolicznie pokrywa wszelkie mozliwe pozytywne realizacje czlonu

konstytutywnego grupy relatywizowanej. Innymi slowy: sq to sytuacje, kie
dy zdanie wzgl<;dne funkcjonuje jak atrybut restryktywny w sluzbie identyfi
kacji denotatu danej grupy imiennej. Czysto akademicki charakter та przy
tem, jak т} si<; wydaje, dyskusja о tym, czy ten atrybut odnosi si<; wytqcznie
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do сztОЛLI konstytutywncgo, czy tcz do calcgo ci<\gtl jaki stanowi czlon kon
stytUtYWllY l,\cznic z cw. аtгуЬutашi пiс-z(lаl1iоwушi.
Роlskiсшu NP, kt6ry .. w jyzyku шассdоnskiш odpowiada NP KOj /
.

коjшiliо. ., ргzусzеш r6Z11ica шi<;:dzу KOj i коjшiuо ша charakter stylistycz
.

пу: Koj cz((sciej sроtkaшу w tckstacl1 litегаtшу pi«kl1cj, zwtaszcza w poczji,
паtошiаst KojULLUO паlс.zy do stylu l1aukowcgo i аdшiпistrасуjпсgо, w kt6гуш
zazwyczaj bardzicj si« cksponujc charakterystyczl1Y dla proccsu rclatywizacji
odsylacz anaforyczny. W kопkrсtl1УШ kontckscie szereg i nnych, bardziej sub
tсlпусh czynnik6w wplywa па wyb6r KOj albo коjшшо; do cZYl111ik6w о сЬа
rakterze gгашаtyСZl1Уl11 l1alczy ш.iп. stОSШlсk przypadkowy, w jakil11 stoi od
powiedni zaimek wzgl<;:dny

Koj та WYZSZq frckwencj« w stosunktl поmiпа

-

tywпуш niz w przypadkach zaleznych. О Не relatywne Koj jest homonimiezl1e
wobec Koj? w fUl1kcji pytajl1ej, KOjllliIio jcst оgгапiсzопе do funkcji rclatyw
псj; obecl1osc postpozycji jcst шоtywоwаl1а wlаsпiе potrzcb" zг6zпicоwаl1iа
tych dwu funkcji. Zwraca рГLуtеш uwag(( charaktel" postpozycji

UШlO

\У

takim uzycitl to па gruncie slowianskim spccyfika \V)'lqCZllie macedonska
(рог. Кореспу 1973). Zazwyczaj, о ile zaimck

konektor wzgl«dпу pojawia

siy z postpozycjq, jest to gcnetycznie demonstrativum, а nie interro,r;ativum,
рог. пр. bg. койшо, рог. r6wlliez polski zcstaw ...kt61Y to.. , kt6ry odczuwa
.

ту wyraznie jako dwuskladnikowy, ze wzmОСlliощ funkcjq refercllcjall1o
апаfогусzщ. Maccdonska postpozycja lшIiо wyst<;:puje przy wszystkich ko
nektoгach wzgl((dnycl1, а wiyc r6wlliez przy tych о charaktcrze przymiot
nikowym, lub przysI6wkow-ym, jak коков Иllио, КШlков ииио, како
luiIщ каде шiuо, itp., ргzyсzеm w wypadku ргzуsl6wk6w postpozycja jcst

ргаktусzпiе bczwyjqtkowa, а поrша nakazujc pisowni(( гоzdziеlщ.
Zanim przcjdzicmy do allalizy mozliwych [оrш i waГUllk6w wariacji
w гашасh шоdеlu NP, kt6ry. ., oto typowe przyklady uzycia tcgo modelu w
.

оЬи j«zykach, kt6re pozwolq пат РГZУРОПl11iес sobie definicyjne сЬесЬу kla
sусzпеgо procesu [elatywizacji:
(4) ро). Umowilam si
raj w ambasadzie

па

wieczor z tym malarzem, ktorego spotkalam '1'CZO

21

(4')

тас. Се дО20ворuв за вечерва со OHOj сликар KojlUйlO 20 срешнав

вчера во амбасадmuа

(5) pol.

Poznalam wczor({i mlodego рisагzа, kt61Y mnie осzшmмl

(5') тас.

3айознав вчера еден .млад йuсайlел Koj .ме шар.мuра

Zdanie wzglydne petni tп funkcj(( аtryЬutу\vп
lпЬ blizszej cl18rakterystyce

(5-5')

stпZy identyfikacji

(4-4')

refcrenta grupy imienncj, w kt6rq jcst

wbudo\vane. Jako s1"Odck idel1tytikacji i/1пЬ cl1arakteryzacji przy\votal1a jcst
sуtпасjа, proces, akcja..., w kt6rcj ten reterel1t псzеstl1iczуl, а kt6rq fоппаli
zuje zdanie wzgl dnc. W przyktadach maccdonskich (por.wyzcj) zwracajq
uwag

kategorialne wykladniki charaktcrystyki retercncyjncj: rcduplikacja

zaimkowa jako wyktadl1ik identyfikacji

(5')

(4')

i rodzajnik nicokreslol1Y еден

jako wykladl1ik iпdуwidпаlizасji rcfercl1ta.

KOl1ektor, tzw. zaimck

wzglydl1Y, jako srod.ek gramatyCZl1cj adaptacji zdal1ia wbudowal1cgo:
(а) sсmаl1tyсzпiе jest рпstу, pozba\viol1Y

tzw.

zl1aczcl1ia lеksуkаlпсgо,

(Ь) jego fUllkeja tltcz ca (kol1ektorska) wyraza si9 poprzez jego сЬа
rakterystyk kategorialnq:
(Ьа) powtarza 011 czlol1Y kategorii rodzaju i liczby czlonu konstytu
tywnego grupy imicl1ncj, w kt6rq wЬudоwпjсmу zdапiс wzgl«dnc (\у па
5zych przykladach

masculinum, singulагis), oraz

(ЬЬ) sygl1alizuje stosunek przypadkowy, w kt6ryrn korcfercncyjllc
wyrazellie argumclltowe znalazlo 51\( w zdаJ1iп wzgl\(dпуш (w przyktadzie 4-4'
тату sto5unek instrumel1talny w zdапiп matrycowym i stosullck аkпzаtуw
пу w zdаlliп wzglydllym, а w przykladzie 5-5'

-

stОSПl1еk аkпzаtYWl1У w zda

пiп matrycowym i nominatywny w zdаl1iп wzglydnym).
Dodajmy jeszczc (с), ze llоrша stal1dardowa оЬп iпtсгсsпjчсусh llas
j zyk6\v wyrnaga, аЬу koncktor wzglydl1Y stal па pocz tku zdania wzglydne
go, w bezposredniIn kOl1takcie lil1earnym z pozostalq CZ9scilt ci<'\gU imienl1c
go, kt6ry гоzЬtldоwпjе. О jle w polszczyznie ta llОГillа jest bezwgl\(dllie
przestrzcgalla, w tekscie maeedonskim zdarzajq si9 odst\(pst\va, рот. пр. .та
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чишав оваа к:ни2а со 20ле,М занес, Koja бе/.uе извпuвена од дОЛ20
ЧUlUшье...

(Гурчинов,

OcBojyaarьe нареаЛНОСШl1,

Скопjе 2000: 43).

Istotna roznica mi dzy j zykiem macedonskim i polskim wyst puje
w genetiowie, gdzie jako odpowiednik polskiego NP, kt6rego... / kt6rej. .. /
kt6rycll. . pojawia si macedonskie NP чиj... / чujа . / чие
.

..

. . .

/ чии...

Z рuпktu widzel1ia charakterystyki referel1cjalnej w modelu NPR, kt6ry

mozemy wyr6zl1ic trzy klasyczne warianty:
referenta (tj. konstrukcj

(а)

sytuacjy pell1ej identyfikacji

z wbudowal1ym tzw. jota-identyfikatorem), por. пр.

pol. Podoba m' sir;. (ten) mlody czlowiek, kt6rego spotkalam wczoraj u Kowal
skich,

тас.

Ми се дойаiа 'младuош човек: К:020ШlUО 20 срешнав вчера

Kaj Пешровцu - ро polskiej stronie zawsze mozemy w takiej sytuacji wpro

wadzic korelatywne (еп, ро strol1ie macedonskiej obowia,zkowo pojawia si
rodzajnik okreslony; (Ь) sytuacjy indywidualizacji rcfcrenta (z wbudowanym
kwantyfikatorem cgzystcncjalnym), por. пр. роl. Jaki, mlody czlowiek pytal о
cieble,

тас.

HeKoj 'млад човек: йрашувatuе за Luебе;

(с)

sytuacjt;: NP uZy

tej generycznie, bcz referenta, por. пр. pol. Szukam (takich) ludzi, kt6rzy umie
ро stronic macedOIlskiej

иьу sifi sprzeciwic zlu

kiej fonnalizacji:

(са)

тату

tu moz1iwosc dwoja

Барам луiе к:ои(шшо) би знаеле да ,МУ се сйро

шuвсшаваш на злошо - Бара'м луiе да знаайl да ,МУ се сйрошивсша
ваш на ЗЛOlUо. .. Ten ostatni typ konstrukcji, marginalny, cz stszy w jt;zyku

m6wionym niz pisanym, to wynik interferencji balkanskiej - tzw. zdanic
wzgl dne suЬjuпktywпе.
z шуslц о czytelnikach polskich podaj<r przeglIild [ОП11, kt6re w ramac11
шоdеlu NP, kt6ry. . l11ogIiI: si<t pojawic w r6Znych funkcjach przypadko\\)'ch w 8tап
.

dardo\\)'111 tekscie шасеdОП8kiш:
ш

N к:оj(шшо)
А КО20(Utшо)(iо) I коj(ШШО)(20)
D ко.му(шiUо) (.му) I на коj(UIШО) (.му)
1 со КО20(шiilО) I со коНиnио)
L praep + К:О20(ШШО) I к:оj(шшо)
G чuj(lUШО)

f

коjа(ШlUО)
коjа(UlШО) (ja)
на коjа(шшо) и
со коjа(шшо)
ртер + коjа(шшо)
чujа(zuzuо)
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pl

n

N кое (шiliо)
А кое(uuио) (20)
D на кое(LШUО) (му)
1 со кое( шйl0)
L praep + кое(шiliо)
G чuе(шiuо)
gdzie "praep" oznacza dowolny ргzyiшеk

кои(uаио)
КОU(ШЙl0) (zu)
на кои (uuТto) (им)
со кои (ииио)
praep + кои (шiliо)
чиzфщТtо)
о

znaczeniu рrzеstгzеппуш.

2.1. Mode1 NPR, kt6ry. . . posiada, obecny w оЬи jyzykach, wariant

oparty па t.zw. relativuт generale, р01. со, тас. иаио. Wariant ten та w
шасеdопskiт wyzszц frekwencjy niz w p01skim, przyczem w оЬи jyzykach
та charakter k010kwialny, \у polszczyznie w pe\vnych kontekstach nawet
substandardowy. Oto charakterystyczne przyklady:
(б) р01. Najglosniejszy Ьуl (еn chlopak. со mi vczoraj pozyczyl k iqik
(б') тае. Наjiласно беше она мо}уtче шшо вчера ми ja uозаjмu
KHuiazua

(7) pol. ? Widzialem lf( dziewczyn , со jej poplamilem sukienk

па

zabawie

(7') тас. Ja видов онаа девоjка шшо u 20 исфлекав ФУСluанош на
и2ранкаша

(8) pol. ? Spotkalem tych d voje, со bylem z nimi

па

}vycieczce

(8') тас. Ги срешнав дваjцаша lUШО бев со нив на екскурзujа
Stopien akceptacji konstrukcji tego typu zalezy, jak S19 wydaje, od
stosunku przypadkowego, w jakim stoi konektor relatywny.
Przyklady typu б, tj. przyklady z koncktorcm w nominatiwie, do
puszczalne s:i\ w koIokwialnej polszczyznie i szeroko rozpowszechnione w
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dialektach polskich; przykfady typu 6' So, akceptowane przcz standard шасе
donski, zwfaszcza w kontckstach, w ktбгусh sfuZo, (!yfercncjacji kolejnycll,
паgroшаdZОl1усh w jеdпуш tekscie z(!an wzgll(dl1ych, рог. пр.

.

..0бласШ

шйl0 во (ио} момеН/и едuнсiilвеliO ме инiйересuраше и за ко}а СОНУ
вав... ( Гур чино в Осво}увшье
,

. . .

125). W

tekstach literatury piykncj kon

strukcje ze Иllио So, nawet prefcrowane; nie рrzураdkiеш w роwуzszуш
przykfadzie ш.Шо pojawia siy jako pierwsze, а ко}а sekundarnic, w opozycji
do niego.
Przykfady typu 7, tj. przyklady z kопеktогеш w przypadkach zalez
пусЬ bez ргzуiшkа w funkcji wуklаdпikа stоsuпku przypadkowego, w шоiш
odczuciu w polszczyzl1ie шаjц charakter substandardo\vy, паtошiаst w dia
lektacll polskich пiе nalez<\ do rzadkosci, sроtуkаfаш jc гбwпiеz па tегепiе
kaszubskim i luzyckim; przyklady typu 7' standard maccdonski przyjmuje
bez zastrzezen, рог. пр.

' "

една мала кншuка иаио од некаде се на}де

ка} нас и инио Лидu}а ми }а чuШаше...

(tурчинов,

Ocвo}yвaН:Je ...

124).

Przyklady typu 8, tj. przyklady, w ktбгусh w wугаzапiu stosunku
przypadkowego uсzсstпiсzy i przyimek, Sq w moim odczuciu w stапdагdо
wej polszczyznie пiеdорuszсzаlпе паwеt w wariancie kolok\vialnym, nato
miast nie Sq оЬсе dialektom роlskiш, kаsuЬskiш, lnZусkiш, choc i tu frek
wencja jest niska, relatywnie wyzsza па Luzycacll niz w Polsce; przyklady
typu 8' odrzuca macedonski wysoki standard, jcdnak mоZnа je spotkac w
uzyciu kоlоk\viаlпуш, а w dialektach nie nalezq do rzadkosci.
Jak wynika z ргzуklаdбw, а zwazywszy ze tZ\V. relativum generale
stoi poza kategoriq przypadka, wуklаdпikаmi tzw. zaleznych stоsuпkбw
przypadkowych (tj. wszystkich poza поmiпаtiwсm) S<\ w modelu NP, со...
апаfогусzпс, tu gdzie to mozliwe

klityczne formy zaimkowe, ew. kопstуtu

owal1e przez te fопnу wyrazenia przyimkowe.

2.2.

Dla uzupeIi1ienia obrazu wsрошпу

пасh modelu NPR, kt6ry.

2.2.1.

.

tu

о (!\VU ciekawych odmia

. \vystypujqcych w dialektach jyzyka шасеdоПskiеgо.

Jak wiаdошо, jyzyki indocuropejskie do fипkсji kопеktогбw

wzgll(dnycll promowaly pronomina interrogativa albo pronomina demon-
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st,·ativa. J«zyki slowianskie па og61 wybieraly intarogativa. Piszy "па

ogbl", poniewaz па przyklad staropolski

(]

staIoczcski) powierzyly t9 funk

cj(( anaforycznym demonstratiwom. Ot62: w dialektach zасlюdпiоmасеdOll
skich zywa jest do dzis konstrukcja typu NPR, шоj lUШО

(9') тас.

••. }

por.

dial. Вртии ми 20 йрсшенош luлj шшо ши 20 дадов

czy tez:

(1 О') тас.

dial. Се скрит jаболкницаша од ШСШ lui710 йаднав лани

itp. Бус moze wlasnie w ukladach tego (ури mozna dopatry\vac si(( genezy
postpozytywnego UlШО. Со ciekawsze, пiеdаwпо ргzеkопаlат si9, zc dia
lekty macedonskie nie sq tu wyjqtkiem (por. о tym Topolinska

1999).

Przy

padkiem паtkпуlат siy па identyczne konstrukcje kaszubskie, poczem juz
swiadomie sZllkajqe znalazlam w materialach Sorbiscl,er Sprachatlas odpo
wiednie kопstrukсjе doll1oluZyckie, por.
(11) kasz. to zgNIJjq flUcekyo ji рuоеуой ;}l)O sq pod jet1lJn yos, па tiin со
sqno b;;JYo...
(12) kasz . . .ale {еп хуор (ети со to sqno niileial)O, [еп tegoe n хсау dac
.

(13) dluz . .. . to su te gelice, z tymi akja som do .5ule clzejiil
(14) dluz.

20

jo ten [ий, 'от ak ja som сот pjenjeze dala ...

Nie jest przypadkiem, ze kопstrukсjе tego typu utrzymujq si9 па periferii
obszaru jyzyko\vego slowianskiego, \у \vypadku macedonskim przy granicy
jyzykowej albansko-macedonskiej,

\у

wypadku kaszubskim i luzyckim przy

gгапiсу slowiansko-niemieckiej. Nie sq to jednak, jak siy wydaje, kalki ad

JlOC z odpowiednich system6\v nieslowianskich, ale efckty dcrywacji syntak
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tyczncj, efekt dzialania шоdеli relatywizacji produktywnych w odpowied
nich dialcktach slowianskich (por. о tym szerzej Topolinska 1999).
2.2.2. Drugi interesujqcy konkurent modelu NPR, KOj... оЬесnу w
dialektach macedonskich to jednoznaczny efekt oddzialywal1ia otoczenia
balkanskiego, а konkretl1ie kalka greckicgo

nO'l),

kt6re fuпkсjОl1ujе odpo

wiednio jako рronоmеn interrogativum о znaczeniu 'gdzic?, skqd?', oraz ja
ko uniwersalny konektor relatywny lub komplementarny.
W dialektach шасеdоnskiсh spotykamy dwa lеksешу
kalki
*kъdе

nO'l) :
+

funkcjonalne

дешо i дека, оЬа dajqce siy etymologicznje sprowadzic do

typowe przy rdzeniacll zаiшkоwусh postpozycyjne partykuly -to i

-ka Дешо jest dоmiпujqсут kопеktогсш relatywnym w dоkопапут w
.

[.

1861 przekladzie ewangelii па gwary poludniowo-wschodnio-macedonskiej
wsi Tiirlis, а funkcjonujc dokladnie tak samo jak шшо w modelu NPR, lUШО
(por. wyzej). Wkr6tce р6iпiеj macedonska ludпоsс wsi zostala przymusowo
wysiedlona iI1иЬ shelenizowana.А oto przyklady:
(15') тас. dial.. .'е кладе фн'ешре фав гр'оба д'ешо 6еще изд 'алан ош
.

к'амен...

(16') шас. dial.

.

. . Йу м'ене иде

a'ojaKua

ош Jчене дешо jac ни с'ам

вр "адан да са u'аведа да р'азврзам peJ'vteu'e на 06увкаша .му...
Дека, w r6Znych funkcjach, znane jest niemal па саlуш jyzykowym

terenie maccdonskim. W j zyku standardowym stanowi dzis centralny ko
nektor kоmрlemепtаrnу (por. nizej, cz.2.), паtоmiаst w dialektach znane jest
r6wniez w funkcji konektora relatywncgo, oraz jako sp6jnik-predykat przy
czyny (por. nizej, cz.

3).

Jako konektor relatywny дека \x,ryst puje przede

wszystkim w gгапiсасh grupy relatywizowanej о szcroko pojytej sсшаntyсе
lokatywnej, por.пр.
(15') тас. dial. Сейlнu ушuде на удаjаша дека беши керка ми...

27
(16') тас. dial. Сшшш да uдuш шамука, .мени дека ми наjдu...
Zdarzaj si« jednak rбwпiеz konstrnkcje dWUZl1асzпе, por.
(17') тас.dial....виде едноjуiil йобрашu'м дека йродавmиu не206ише
дра2уценu кшушнu...

gdzie mozliwa jest interpretacja: ' ... ktбry sprzedawal ... ', por.tez:
(18') тас. dial. ...ja н'аjдu гур'аша д' е са ушф'арmuu
gdzie mozliwa jest il1terpretacja: ' ... ktбra si

и

са зшUф'арatuu...

otwierala ... ' . Przypominajlt

siy zпапе konstrukcje serbskie typu Види'м 2а 2де седи, rбwпiеz powstale
jako repliki greckich konstrukcji zтcou (por. szerzej Topolinska 1997). Jak
siy wydaje, nie jest tu bez znaczenia wуЬбr predykatu zdania matrycowego.
Por. пizеj, w rozdziale 11, апаlizу zdan z awansowanym аrgитепtет wpro
wadzanych przez pol. jak, тас. како, jеdеп z typo\vych рrzуklаdб\v zacllO
dzenia па siebie тесhапizтбw relatywizacji i kоmрlетепtасji.

W prozie artystycznej konstrukcje z rclatywizatorem каде оdпоtо
wala Е. Buzarowska w tekscie Jowana Strezowskiego

por. о tym szerzej w

rozdziale П.
NB Otwarte pozostaje pytanie kwalifikacji zdan typu Spotkamy si'f tam, gdzie zaw
sze czy Niecl1 ypr6ci (tam), skqd przyszedl itp., а takZe: Zawiadomi'f ci'f (wtedy), kie
dy .vszystko b'fdzie gotowe. Przepro.vadi {о tak, jak poprzednim razem, itp. Rozpa
trywanie ich w гашасh шоdеlu

NPR, kt6ry . .. opiera si« па interpretacji (ат, gdzie...
}vte([y, kiedy... jako \v czasie, w kt6ryш . . . ', tak,

jako '\v шiеjsсu, w kt6ryш ... ',

jak. . .

jako 'w БРОБ6Ь, w jaki ... ' Istnieje przyte111 istotna r6Znica шi dzу relacj

ргzеstгzепщ i czasowq - ta pierwsza iшрlikujе materialnego referenta grupy relaty
\vizowanej, tj. typ wielkosci semantycznej, kt6ra w БРОБ6Ь naturalny fonnalizuje si
jako wyrazenie агgшnепtоwе. Natomiast \v wypadku relacji czasowej

dy... ),

podobnie

jak w

por6\vna\vcza (tak,

jak...)

wypadku

"relacji

sposobu",

znanej tez

(.vtedy, kie
jako relacja

ргzеdшiоtеш relatywizacji jest wt6mie пошiпаlizоwапу

"рrzеdшiоt abstrakcyjny". Istotna r6znica istnieje takZe шi9dzy relacjq przestrzennq
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i czasow

z jedncj strony i rclacj

sposobu z drugicj - о Нс picrwsze (i\vic iшрlikuj

istnicnic wsp61ncgo arguJ11cntu prcdykat6w zdal1ia l11atrycowcgo i zdania \vzglt;d

l1c go, relacja рог6\vпаwсzа precyzuje jedynic jedcl1 z paral11ctr6w п

аtywizоwапсgо

агguшспt.u predykat.u zdапiа шаtryсоwсgо.

3. Wprowadzaj c па poczl:\tku poprzcdniego paragrafu model NPR,

kt6ry... wspomniafam r6wniez jego wагiапt NPR,

со

.

.. Miafam tu па mysli

kопstrukсjе typu Pokai m! 10, со pl'zyniosles, czy Nie pl'zyglqdaj siQ za bar

dzo

lети,

со lат leiy, itp. Istпiеjе jсdпаk, jak wiadomo, iI1ПУ, autollomicZllY

typ kопstrukсji relaty\Vllycll z kOl1ektorem klasy relativum generale typu pol.

со, тас. luiIio, gdzie obiektem re]atywizacji jest пiе grupa iшiеl1l1а, lecz cafa
konstrukcja

zdaniowa,

nierzadko

cil:\g

takich

kOllstrukcji

роwi<\zаПУС]l

wsp61nym tematem, tj. cafy passus tekstu. Nie nalez<\ опе do tematyki tego
rozdziafu, jеdпаk wydaje siy wskazal1c om6wiC je \vsr6d innych konstrukcji
relaty\vnych, аЬу unikщс lliepotrzebllych powt6rzen w dalszej czysci tekstll.
Por. пр.

(19) ро]. Ania са(у dzien g/yтasila, со mnie wyp/'mvadzilo z ro vnmvagi
(19') тас. Alba цел ден бerие каЙРUЦllозна, uuuo .ме извади од iIiaКlu
itp. DеmопstгаtУWllУШ odpowiedllikicm takiego со /шrJlо jest pol. to, тас.

rJloa (rzadziej, kolokwialllie коеиuио); inaczcj moctuluj<\c tok паггасji,
z\viykszajl:\c ckspresjy mozemy zctallie wzgl«dne w паszусh przykladacl1 za
st<\pi6 przez "klasycznq" anafor<;: pol. То mnie .vyprowaclzilo z l'оwnои'аgi,
тас. Тоа .ме извади од rJlaKili, itp. Тгапsfоrmасjа tego typu oddzielaj<\c
dfuzsz<\ pauz<\ dwa zdапiа skladowe zarazem poctkгesla, ze zctапiе relatywi
zo\vane wchoctzi w pozycji( геzеrwоwап<\ dla pierwszego w ctanej hierarchii
komunikaty\vnej argumentu blokowan<\ przez to. tj. \у pozycj<; rezerwo\van<\
dla grupy iтiеппеj. Konstrukcja z паtuгу rzeczy jest еksргеsywпа, Ьо eks
presja jest \vbudowana w predykat 'wyprowadzic (kogos, czyms) z r6wnowa
gi', przyezem za iпstrumепtаlпуm czyms kryje siy argument propozycjo
nall1Y, а е\у. nominalizacja jcst \у tcj pozycji wt6rna, por. Ania swoimi
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gryтasami 1vyprowadzila mnie z ГОН!JЮИ1аgi

mnie

z

Gгуnюsу Аn! l1'УРГОИ1шlzilу

>

ro}vnowagi, lub 1'01 ze Ania grymasila, wyprmvadzilo тnie z row

nowagi. Wydajc si \ ze рuпktеm wyjscia catej tej gimnastyki jest \vtаsпiе to
ostatl1ie zdanie, а wiyc ТО, ie

"

')

а llie ТО, со.. Il1l1ymi stowy: \у kопstruk
.

cjacll, w kt6rych obicktcm relaty\vizaeji (anaforyzacji) jest cate zdanie (lub
ciqg zdan роwiqzапусh jedl1ym tematem) zdanie to (passus) wystypuje w
fimkcji агgШl1СПtu predykatu sfопnаlizоwапеgо w "zdaniu геlаtywпуm", tj.
de Jacto тату do czynienia zc zdaniem wbudo\vanym llic w grupy imielll1q,

lecz bezposrednio w pozycjy otwartq dla wyrazellia агgшпспtоwсgо. Za те
challizmem relaty\vizacji kryje siy komplemelltacja. То jedllak nie kOlliec.
Analiza - nicwiclkiego wprawdzie

korpusu, jakim dysponujy, \vykazujc, ze

kопstrukсjе z со / иuТto relatywizujqcym wугаzепiе zdalliowe majq wyra.iny
podtekst. Por. IIp. pol. Hanka si

rozpila. со dОРЮl1Jаdzilо do гоzwоdи; Ва

sia znow choruje, со m! unieтozliwia norтalnq pгac ! itp. Predykaty ро

"W)'zszych zdan rclatywnych majq cllaraktcr kauzatywny, odpowiedl1io zda
nia te llazywajq sytuacjy-skutck sytuacji-ргzусzУllУ llaz\vallej w zdalliu rcla
tywizo\vallym. Por. tez kопstrukсjе z zallegowallym predykatem skutku, пр.
Janek

}v

kоnеи przyszedl, со nikogo nie zdziwilo; Przewodniczqey wyco.fal

wniosek, со nie wJ1volalo zadnej l'eakeji obecnych, itp., gdzie w podtekscie

\vyczuwallla jcst rclacja kOllcesy"W'na. Selekcja prcdykat6\v /w zdапiu rcla
tywllym jest wyrazllie ograniczolla: ich semalltyka lеksуkаlпа zawiera sktad
nik, kt6ry sugeruje kаuzаtywПq relacjy miydzy zdагzепiаmi (por. w z\viqzku
z tym w rozdziale П uwagi о macedonskich zdalliach komplementamych z
kOllektorem

ШЙl0).

Jest jcszcze jedcn moment, tym razem паtuгу formall1ej, swiadczqcy
о specyfice оmаwiапусh kOl1strukcji - miallowieie zaimck wzgJydllY stoi w
пiсh

ех

deJ ini tion e w 1l0minati\vic; por. wqtp1iwe, prZYl1ajml1icj w moim

poczuciu jyzyko\vym, przyktady typu: ? А/а chce wyjechac, па со nie mog
si

zgodzic, czy ? Basia znow kaprysi, czym nie mog

si

nie przejmowac,

itp. Wszystko to prowadzi do wпiоsku, ze istllieje zasadnicza rozllica miydzy
relatywizacjq w poziomie grupy imienllej i relatywizacjq w poziomie zdaпiа.

зо
4. Do tradycyjnego zespotu konstrukcji rclatywnych nalczy r6wniez
uktad pol. NP, jaki ..., тас. NP, каков шШо... Por. пр.
(20) pol. Widzialam }vczoraj па wystmvie takq (сzеrи1оnq) bluzk , jakq та
Marysia
(20') тас. Вчера во UЗЛ020lll видов illaKBa (црвена) блуза, каква

UlШО има Маре
itp. Skorclowana z kwantyfikatorem egzystencjalnym jcst to, w istocie rze
czy, konstrukcja por6wnawcza. Obiektem rclatywizacji (anafory) jest jedna
lub caty komplet сесЬ (parametr6w) rcferenta odpowiedniej grupy imiennej;
сесЬу te mog , ale nie musz

Ьус cksplicytnic nazwanc. Przy tozsamoSci

predykatu w оЬи zdaniach sktadowych konektor relatywny pojawia siy w
formie przyst6wka, por.
(21) pol. Cllcialabym miec takq bluzk ,jak Marysia (tj. .. :iakq та Marysia)
(21') тас. Би сакала да имам шаква блуза како Маре...
w konstrukcjach о charakterze gel1erycznym brak ffiOffiCl1tu por6wl1ania,
рот.
(22) pol. Kupilem jej zabтvk , о jakiej marzy kazde dziecko
(22') тас. Й куuuв uграчка за каква (шшо) секое деше сонува...
Macedonski, w odrozl1iel1iu od polskiego, dysponuje dwoma r6zl1Y
mi leksemami demonstratywnymi i dwoma relatywnymi (ipso facto i iпtепо
gatywl1ymi) w zaleznosci od tego, czy przedmiotem por6wnania jest сесЬа
jakosciowa czy i1osciowa. Z "jakosciowymi" каков? - шаков, каков

(UJШо)... wchodz
(шШо) .., por.
.

w opozycjy "ilosciowe" колкав? - шолкав, колкав
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(23)

роl. Chcialabym miec

s tolo wy m .

(23')

па

tarasie taki / r6wnie duty stM, jak

И'

. .

тас. Би сокала на tuepacatua да имам luолкаво / йlолку 20лема

маса како онаа во ШрЙезориjаШа...

itp. Zwraca uwagy, ze w оЬи jyzykach koncktor relatywny w kопstrukсjасlз
tego typu przybiera formy przys16wka; w mасеdопskiш w formie ad
werbialnej wystypuje r6wniez demollstrativum towarzyszqce рrzушiоtпikоm
раrашеtryсzпуm

(lUОЛКУ

висок..., шолку iliежок. , itp.), podczas gdy w
..

polszczyznie tak i taki Sq w tej pozycji fakultatywne, przyczem tak, przy
l1аjшпiеj w moim odczuciu, jest sill1iej nacechowane ckspresywl1ie.
Tutaj l1alezy r6\vnicz typ pol. TYLE

. . .

ку

(Ulii1o) ...,

, ile .. , тас. ТОЛКУ.. , кол
.

.

precyzuj,\cy w drodze por6wnania ilosc sllbstancji (materialnej,

lub duchowej, por. пр. ile cukru ... , ile ,'adoSci

. . .

) referenta danej grupy

iшiеnnеj. Dla оЬи jyzyk6w charakterystyczna jest przytem alternatywna line
aryzacja, por.

(24)

pol. (а) Mog

сЁ dac (tyle) CUkl'U, ile ty lko chcesz. . I (Ь) Лl0g
.

ci dac

cukru (tyle) ile tylko cllcesz . I (с) Лl0g С1 d ac ile chcesz cukru ...
.

(24')

.

тас. (а) Можам да ши дадам (шолку) шекер колку (шшо) са

каш.. I (Ь) Можом да ii1u додам колку сакаШlu.еКер...
.

R6znica linearyzacji jest wуrаzеш r6Znicy w hierarcmi komunikaty\vl1ej
wypowiedzenia: о ile pierwszy wariant w оЬи wypadkach jest nienacecho
wany, dwa nastypne warianty polskie i drugi wariant macedonski podkres
laj,\, zc obiektem relatywizacji ilosciowej jest wlasnie cukier, а l1ie inna sub
stancja. Zarazem wariant (с) w polskim i wariant (Ь) w macedonskim niesie
sygnal specyfiki syntaktyczl1cj modyfikatora ilosci

pozwala па przerzut

calego сiцgu ile chcesz, resp. колку сакаш па pozycjy шоdуfikаtоrа; takie,
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konwencjol1alne, гоzwiцzаl1iе nie jest jednak mozli\ve, jesli сiцg relatywizu
jцсу jest dluzszy i nie skonwencjonalizowany, por. пр.
(25) pol. (а) Mogl? с' pozyczyc (fyle) cukru, ае с' pofrzeba па dzisiaj

(ь)

? Mogl? с'pozyczyc cukru (tyle) ile cipotrzeba па dzisiaj. . I
.

. . .

I

сс)-

Можа.М да ши йозаjмам (ШОЛКУ) шекер КОЛКУ (шшо)
ши шреба за денеска... I (Ь) (25') тас. (а)

W tym miejscu wypada raz jeszcze wspomniec konstrukcje typu pol.

... tak..., jak. .

.

i тас .... (йока , 1;:ОКО
. . .

(шiUо)

...

, kt6rc rozbudowujq wyrazenie ргс

dуkаtywпс. Wsр61пу mianownik dla uklad6w typu ТАК, JAK stano\vi abstrakcyjna
потiпаlizасjа "dnlgiego stopnia" jak pol. SPOSOB, тас. НА ЧИН jako atrybllt rc
lacji prcdykatywnej (modyfikator \\'Yrazenia predykatywnego). Z punktu widzcnia
sсшапtуki w gry wchodzq tu heterogcniczI1c atrybuty, odniesiol1e do takich
"\\'Ymiar6w" jak пр.

KOLOR.. DZrvTF;K,

jak

fVARTOSC !vfATERIALNA.

а takze

MORALNA, ESTETYCZNA, itp. W оdг6zпiеI1iu od lokujqcych rclacjy w czasie i!lub

przestrzeni uklad6w WTEDY, КIEDY czy ТАМ, GDZIE (о kt6rych byla то,уа

\у

zwiqzku z шоdсlсш TEN, KTORY. . ), uklady ТАК JAK \\ykazujtI: pelny paralelizm
.

w stosunku do uklad6w TAКI, JAКI czy ТАК W/ELКI, JAK

5. Odr bl1Y рroЫет (w оdгБZпiепiu od restryktywnyc11) stапоwiц
tzw. zdапiа \vzgl dnc apozytywne. О iJc atrybut rcstryktywny wzbogaca ko
notacjy i ogranicza dcnotacj

referenta dal1cj grupy imiennej i tym samym

pomaga w jego identyfikacji, atrybut apozytywny ех definitione towarzyszy
tylko referentom zidentyfikowanym czy to па poziol11ie elel11entarnym, czy
generycznym. W formie nie-zdanio\vej jest оп tгапsfоrml\ zdal1ia zredukowa
пеgо do tzw. orzecznika (prcdykaty\vu), w formie zdапiоwеj wргоwаdzапу
jest przez kопеktог wzgl dny, ale pozostaje poza sfещ dziаlапiа kwantyfika
tora сhагаktегуzujцсеgо геlаtywizоwап grup imiепIlЦ. Рor.
(26) pol. Ja, kt6ra pod wiecz6r zawsze jestem zmf?czona, 'уm razem Ьу/аm
ре/па enagii
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(26') тас. Jac, Koja навечер сеКО2аlll СУ,М У'морна, oBoj йаiИ бев йолна
со eHep2uja

por. tez:
(27) pol. Studenci, kt6rzy jeszcze nie zaliczyli semestru, ьуи przygnfibieni
decyzjq dziekana

(27') тас. СшудеНluиЙlе, Koи(иnТio) УUlше не собрале йошйuсu, 2и
возне,Мuрu одлукаша на деканти
itp. Przyklad (26-26') jest w оЬи j zykach jednoznaczny

zdanie wprowa

dzone przez konektor wzglydny niesie dodatkowq, relewantnq w danej sy
tuacji, informacjy о referencie wsp61nego argumentu оЬи zdan skladowych.
Propozycje оЬи zdan wiqze, ukryta za konektorem wzglydnym, relacja
koncesy\vna; por. bliskoznaczne parafrazy: Ja, chociaz wieczorem zawsze
jestem zmeczona ... ; Jac, [юко навечер сеКО2аш су'м У'морна.

..

R6znica

semantyczna mi dzy konstrukcjq relatywnq i eksplicytnq konstrukcjq koncc
sywnq to r6Znica hicrarchii komunikatywncj poszczeg61nych element6w
tresci: w konstrukcji relaty\vnej bardziej eksponowana jest rola referenta
wsp61nego argumentu, tj. w danym wypadku osoby папаtога. Przyklad (27
27') w postaci pisancj jest w polszczyZnie dwuznaczny, w zapisie macedon
skim wyr6znikiem jest obccl1oSC przecinka. De Jacto wykladl1ikiem r6znicy
,

znaczel1iowej miydzy dwiema mozliwymi interpretacjami jest intonacja
zdaniowa. W mysl jednej interpretacji, restryktywnej, przyjmujemy, ze CZySC
student6w nie zaliczyla jeszcze semestru i wlasnie с} Ьуli zaniepokojeni
decyzjq dziekana; interpretacja taka пагzuсйаЬу si jednoznacznie przy sfor
mulowaniu: Ci studenci, kt6rzy

. . .

кои (lU1UO )

...

Interpretacj

itd., odpowiednio тас. Тие сшуденшu,

apozytywnq otrzymujemy przy zalozeniu, ze

wszyscy studenci Sq w tej samej sytuacji - zaden z nich jeszcze nie za1iczyl
semestru. Jak widac, r6znica tkwi w charakterystyce referencjalnej zbioru
'studenci'

w gry wchodzi (przy interpretacji apozytywnej) caly uprzednio

zidentyfikowany zbi6r, albo tez (przy interpretacji restryktywnej) podzbi6r
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zidentyfikowany z ротос,\ zdania wzgl((dnego (... ci, kt6rzy ... ). Notabene, ta
sama opozycja w interesuj,\cy spos6b uwydatnia r6Znic€( mi€(dzy znaczeniem
(funkcj ?) tzw. rodzajnika okreslonego z jednej, i deтonstrativum z drugiej
strony.
Przyklad (26-26') ilustrowal sytuacj((, w kt6rej apozytywne zdanie
wzgl((dne krylo relacj€( koncesywnц. W przykladzie (27-27') mozemy dopat
rywac si(( relacji kauzatywnej: 'studenci Ьуli przygnybiel1i, Ьо ...'. Wyrazniej
relacja kauzatywna narzuca S1€( w uktadzie jak:

(28) pol. Dzieci, kt6re od ,аnа nic nте тialy

w

ustach, p oЫegly prosto do

jadalni...

(28') тас. Деl{аiUа, коu(шiUо) од сабаjле нzииiИо не сiUавuле в y ciua,

йойiрчаа дuрекiИно во iUрЙезарujmUа...
z parafraz'\: 'dz1eci ... pobiegly... Ьо .. .' W odr6z11ieniu od przykladu (26-

26') liпеагуzасjа typu: *dzieci ... , Ьо ... , poЫegly.

о о

jest tutaj gгаmаtyсzпiе

niedopuszczalna, со jeszcze wyrazniej podkresla specyfik(( semantyczn
kопstrukсji apozytywnej, kt6ra podnosi rang€( referenta wsp61nego argumen
tu оЬи zdan w perspektywie funkcjonalncj tekstu.
Zdania apozytywne bywajq nieraz oceniane jako zdania wtщсопе z
parafraz typu: (26-26') Ja, kt6ra pod .viecz6r... 'ja, а (trzeba wam wiedziec,
ze) ja pod wiecz6r .. .', (27-27') Studenci, kt6rzy jeszcze nie zaliczyli. .. 'stu
dепсi, а (pami((tajmy, ze) с! studепсi jeszcze nie zaliczyli . .. ', (28-28') Dzieci,
kt6re od rana... 'dzieci, а (jak wiemy,) te dzieci od rana ... ', itp. Parafrazy ta
kie, oparte па relacji przeciwstawnej i па metatekstowym zwrocie do adre
sata, s

па og6t adekwatne, jedllak przy tym typie interpretacji umyka zwyk

le uwadze to, со

w шоim poj€(ciu - паjwаzniеjszе: lilleama i fuпkсjопаlпа

pozycja sупtaktyсzпа, w kt6rej pojawia si€( zdanie wtщсопе, а jest to, ех defi
nitione, pozycja lil1earna bezposrednio ро grupie imielll1ej, kt6ra formaJizuje
wsр6lпу argumellt оЬи zdari, i pozycja fullkcjonall1a identyczna z t , kt6щ
zajmuje owa "геlаtywizоwапа" grupa imiеllпа. Il1Пуmi slowy: apozytywlle
zdal1ie wzgl€(dne jest dоЬudоwапе do odpowiedniej grupy imielll1ej, со jest
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skцdiщd definicjq wszelkiej apozycji, а nie tylko apozycji о postaci zdanio
wej. W jeszcze innym sformulowaniu: apozytywne zdanie wzgl dne (! аро
zycja jako taka) nie ot\viera (nie powoduje otwarcia) nowej pozycji syntak
tycznej. Zареwпе па tej wlаsпiе podstawie mozemy jq zakwalifikowac jako
zdапiе wtrqcol1e.
Do charakterystyki sупtаktусzпеj zdan wzglуdпусh ароzуtywпусh w
j'(zyku macedonskim паlеzу blokacla konektora lШИО; r6wniez w polszczyi
пiе konektor СО, skцdiщd rzadki i kolokwialny, jest wykluсzопу.
W macedorlskich tekstach gwarowych istnieje charakterystyczny dla tekstu
m6wionego wariant zdania wzglc;dnego apozyty\vncgo, о kt6rym warto tu wspom
niec. S,\ to konstrukcje typu

. ..IПа

макujЙlа UЮ-Jиу-бuла нд iua MOMlТla, сакалii

да-а-:заколе; ... ва йа оде у-Ша маiuснарю7Ш lио-била; рог. tcz: Mojailla
l-pyita, иlO беluе, ни йадна да oj.Me на Бuiла...; Друiа вера He.Mlue. Са.1-Ю
ТУРl!Ше

ИlО

бuа

11

ниа. . . , itp. Z\vraca uwagt; inwersyjna, пасесhо\vапа lineary

zacja, zgodnie z kt6щ verbum-copula znajduje sit; па korlcU ci(4gu. Polszczyzna nie
zna konstrukcji tego typu. Mozna je tlumaczyc па polski dwojako, пр. 'ta, kt6ra Ьу
lа mаСОСЬ(4 dzie\vczyny ... ' lub 'ta, mасосЬа dziewczyny .. .'; ' ... опа zas poszla до
tej, со byta czarodziejk(4' lub 'опа zas poszta do tej ... czarodzicjki .. " itp. Drugi
rodzaj przektadu lepiej oddaje ekspresjt; konstrukcji macedoriskiej. Opisywane zda
nia podnosz(4 znacznie frekwencjy konstrukcji wzglydnych w macedorlskich teks
tach g\varo\vych.

6. Wnioski z tego kr6tkiego przeglqdu mесhапiZlllбw relatywizacji w
jyzyku 111acedonskim i polskim grupujq siy wоkбl kilku zаgаdпiеn central
пусЬ; najwazlliejsze z nich to:
- pozycja syntaktyczna i funkcja zdania wzglydnego w strukturze se
lllantycznej zdania matrycowego,
- inwentarz kопеktогбw I zаilllkбw wzglydnych i ich systelll, tj. сЬа
rakterystyczna dla nich siatka opozyeji semantyeznych,
гбzпiсе \'1 pozyeji zdania wzgl((dпеgо w systemie sупtаktусzпуm
odpo\viednio jуzуkбw polskiego i macedonskiego.
ZаПl111 przedstawi(( te wпiоski, postaram siy raz jeszcze, w swietle
przeprowadzonej analizy, zdefiniowac, со rozumiem przez zdапiе wzglydne:

Зб
jest to konstrиkcja zdaniowa syntaktycznie zа1еzпа, wpisana w pozycj!( syn
tаktyсzщ otwartfl prymamie dla grupy imiennej; konstrukcja ta albo zastypuje
grupy imiennfl albo jfl rozwija, у. moze wystflpic (а) w funkcji czlonu konsty
tutywnego grupy (w modelu (TEN,) КТО . ), (Ь) w funkcji modyfikatora czlo
. .

пи konstytutywnego grupy (w modelu NPR, kt6ry. . ; NPR,
.

со..

.

oraz TYLE...

,

ILE . ), (с) w funkcji modyfikatora czlonu konstytutywnego grupy (w modelu
.

.

TAKI..., JAKI . , тас. tez таЛКАЕ. .., каЛКАЕ. . ). Centralne miejsce
. .

.

przypada funkcji (Ь), kt6ra wystypuje w d\vu wariantach: (Ьа) zdanie \vzgl!(d
пе pomaga zidcntyfikowac lub blizej okreslic referenta odpowiedniej grupy
imiennej, oraz (ЬЬ) zdanie wzgl!(dne wzbogaca naszfl wiedzy о skfldinfld
zidentyfikowanym refcrencie grupy imiennej.
Proponowana definicja wykracza poza ramy sHadni fопnаlпеj i pod
kreS1a zasadniczy, \у moim pojyciu, тотеп! zwiflZku z grup<\ imiennfl jako
podstawowfl jednostkfl nominacji i z hierarchicznq struktuщ wewnytrznfl
grupy. Zgodnie z tfl definicjq, а w mysl przeprowadzonej wyzej, w paragrafie
З, analizy poza granicami pojycia 'zdanie wzglydne' znalazly siy konstrukcje
zdaniowe wprowadzane przez relativum generale i anaforyzujflce poprzedza
jflC<\ partiy tekstu. Sfl to, w swiet1e naszej analizy, sekundame derywaty kon
strukcji komplementamych.
Przechodzy do zapowiedzianych wniosk6\v zwi<\zanych z pozycjfl
syntaktycZnfl i funkcjfl zdania wzgl((dnego w strukturze zdania matrycowego:
centraln,\ funkcj<\ wydaje siy komunikowanie takich сссЬ relacyj
пусЬ referenta danej grupy imiennej, dla kt6rych w leksykalno-derywacyj
nym systemie jyzyka brak fопnаlizасji о wit(kszym stopniu kondensacji, tj.
derywat6w morfologicznych; w zwiqzku z tym sfera i frekwencja uzycia
zdan wzglydnych jest funkcjq rozwoju systemu derywacji leksykalnej; wr6
cimy do tej sprawy nizej, kiedy bydzie mowa о r6znicach па relacji: polski 
macedonski;
- definicyjnfl cechfl konstrukcji wzglydnej jest anaforyczna funkcja
konektora; obecnosc korelatu demonstraty\vnego w wiykszosci uklad6w nie
jest оЬоwiц.zkоwа, а jego nieobecnosc bywa kompensowana przez odpo
wiedniq intonacjy zdaniowfl; warto przytem podkreslic, ze rodzajnik w тасе
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donskich konstrukcjach wzglydnych nie та funkcji korelatu - pojawia siy оп
automatycznie przy jednoznacznej referencji

calej

konstrukcji, niezaleznie

od tego, czy modyfikatorem gwаrапtujцсуm tаkц referencjf( jest zdanie
wzglydnc;
- z апаfоryсzпц fuпkсjц konektora wzglуdпеgо wiцzс siy jego zdol

П05С

do blokady w zdaniu wzglf(dnym pozycji wyra.zспiа argumentowego

koreferencyjnego z wyrazenicm argumento\vym sformalizowanym

w

grupic

imienncj relatywizowanej; w zwiцzku z tц funkсjц pozostaje оЬоwiцzkоwа
odmiennosc kаtеgоriаlпа konektora wzglydnego w ramach kategorii rodzaju,
liczby i pr.lypadka; w analizowanych wyzej modelach konstrukcji wzglyd
nych koncktor пiеоdmiеIШУ pojawil siy w dwu wypadkach: w modelu NPR,
со

. . .

, w kt6rym ty nieodmiennosc kompensuje obecnosc klityki anaforycz

nego demonstrativum, oraz w modelu

(TAKI,) jak..

.

, gdzie konektor de Jacto

towarzyszy "wyzerowanemu" verbum.
Оstаtпiе uwagi to juz pomost do grupy wпiоsk6w dоtусzцсусh bcz
posrednio konektor6w relatywnych:
jak juz wspomnialam, w jyzykach indoeuropejskich роjаwiаjц siy
w tej funkcji ргоnоmёnа interrogativa illub pronomina demonstrativa; w оЬи
iпtеrеsujцсусh паs jyzykach standardowycl1 fuпkсjопujц dzisiaj wуlцсzпiе
interrogativa, jednak w dialektach i w historii tych jyzyk6w wystурujц slady
demonstratiw6w w fиnkcji relatywnej;
-- w standardowym jyzyku macedonskim relativa, w odr6znieniu od
interrogatiw6w, рrzуjmujц fаkultаtywпа, postpozycjy, а ta postpozycja dublu
je rdzen interrogatywny - jest to podstawowa [оrша pytajna:

luiiio(?)}

kt6ra

w systemie zaimk6w wzglydnych fиnkcjonuje jako relativum generale; w
jyzyku polskim relativa sa, morfologicznymi homonimami intcrrogatiw6w;
polszczyzna zпа со prawda zestaw kt6ry to, jednak jest оп odczuwany jako
archaiczny w jyzyku pisanym i emfatyczny, nacechowany ckspresywnie, w
jyzyku m6wiопуm, а nadto wymaga eksplicytnego powt6rzenia czlonu kon
stуtutуwпеgо NPR, por. пр. па! mi (О jeden kolega, k(ory (о kolega та wply
wy w odpowiednich sJerach, itp. Postpozytywne to sluzy tutaj emfatycznemu
wzmocnieniu anafory;
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polski i maccdonski inwelltarz kопеktоrбw relatywnych rБZпiq siy
w kilku istotnych szczeg61ach: w poziornie tzw. zаimkбw rzeczownych роl
skiernu kto odpowiada macedonskie KOj], podczas gdy w poziornie zairnk6w
przyrniotnych referencjalnych polskiemu kt6ry odpowiada maccdonskie KOj2
ew. коjшшо; hornoninria typu KOj] - KOj2 wlasciwa jest calernu macedon
skiemu systcrnowi zairnkowemu, а wi«c rБWl1iеz demonstratiwom i il1tепо
gatiworn; оЬа jyzyki znajq niedyskretny rnodcl oparty па relativum generale
(роl. со ... go, со . . .

nщ

itd., тас. шШо... 20, шШо... .му, itd.), jednak

zgodnie z tyrn, со powiedziano wyzej, w paragrafie 2 - zakres uzycia tego
rnodelu w polszczyznie redukuje szereg ograniczen rnorfosyntaktycznych; w
poziomie zairnk6w przyrniotnych kwalifikatywnych polskiemu jaki odpo
wiada rnacedonskie каков (шшо), а znaczenie ciqgu jak(i) duZy zleksyka
lizowal1e jest w postaci колкав (шшо); w grupie zaimk6w kwalifikujqcych
ilosciowo polskiemu ае odpowiada maccdonskie колку (шшо); dodajmy
wreszcie, ze оЬа jyzyki w pewnych kontckstach dopuszczajq zastqpienie
zaimka kwalifikatywllego przez przys16wek, а rбzпiq siy w szczeg61ach со
do inwentarza kопtеkstбw dopuszczajqcych takq zarniany. W rezultacie
otrzyrnujerny obraz nast<;pujqcy:
POLSKI

kto, со
kt6ry / со... go
jak(i) (duzy)
ае

MACEDONSKI

ко}}, шшо
Koj2/ коjUдl10 / uliJlo... 20
како(в) (шшо), колкав (шшо)
КОЛКУ

polskie i rnacedonskie relatywne kiedy, К02а (шшо), oгaz gdzie,

каде (шшо) interpretujemy odpowiednio poprzez parafrazy 'w kt6rym
(czasie)', 'w ktбryl11 (miejscu)'.
Uwagi dotyczqce r6zncj fгеkwепсji i r6zl1ego statusu zdania wzgl«d
nego w tekscie rnaccdonskim i polskirn zwiqzalle sq z szcrszym рroЫетеl11
tzw. kondensacji tekstu oraz z zasobern fOlm infinitnych w systernie czasow

39

nika. Verbum infinitum, jak wiadomo, slU±y do delegowania znaczeJl wer
balnych па pozycje syntaktyczne niedost«pne dla verbum finituт. W naszym
wypadku w gr« wchodzi przede wszystkim pozycja modyfikatora czlonu
konstytutywnego grupy imiennej, а wiyc interesuj" nas participia. Ot62:, о ile
polszczyzna

wsp61czesna

zachowala dwa stare

slowianskie

participia:

participiuт praesentis activi z suf. -qc-y, oraz participium peifecti passivi z

suf. n у I +у, w jyZYku macedonskim utrzymuje siy tylko to ostatnie. Two
-

-

rzy siy ono dzisiaj zar6wno od czasownik6w przechodnich jak i od nieprze
chodnich, а wiyc zatracilo cz«sciowo swоjц charakterystyk« diаtеtyсzпц. Nie
zmiеша to jednak faktu, ze w poziomie morfologicznym macedonski jest
ubozszy od poIskiego: posiada rnniejszy zas6b form zdolnych konstytuowac
"przymiotnikowe transformy zdaniowe". Stцd automatycznie wyzsza w teks
tach macedonskich frekwencja "klasycznych" zdan wzgIydnych, kt6re ty
lиk(( wyреlпiаjц. Nie jest to jednak, jak siy wydaje, jedyna przyczyna wyz
szej w macedonskim frekwencji tych zdan. Drugiej, nie mniej istotnej, ира
truj« w fakcie, ze standard macedonski, stosunkowo mlody, nie zasymilowal
jak dоtцd wieJu form kondensacji tekstu obecnych w innych j«zykach slo
wianskich i odrzuca odpowiednie konstrukcje w przekladach z tych j«zyk6w.
Przekonalam si(( о tym wielokrotnie jako Polka рiszцса ро macedonsku.
Wsr6d konstrukcji, kt6re lektorzy moich tckst6w systematycznie odrzucali,
byly m.in. konstrukcje z n1t-participiuт jako modyfikatorem w grupie
imiennej, zwlaszcza konstrukcje, w kt6rych to participium wiцzаlо па zasa
dzie rekcji kоlеjпц gruP(( irniеппц. Tak wi«c, пр., konstrukcje jak кондензu
ранай1а именска cUHiUal.MB zarnieniano m! па uменскmиа cUHiiialMa
Koja е кондензирана, czy tez: сведената на нула U."'teHCKa сuнй1агма

па: uменскай1а сuнй1агма Koja е сведена на нула, itp. Dzisiaj transformy
zdaniowe oparte па n1t-participiuт sц w tekstach standardowych coraz CZ((st
szc i nie Ьudzц juz takich opor6w wsr6d normatywist6w. Вус rnoze о ich
frekwencji decyduje i zaplecze regionalne m6wiцсусh. W poludniowo-mace
donskich tekstach gwarowych nie rzadkie sц konstrukcje absolutne typu
Telua ми, на ко/-Ь качена, ja однесоа; Дедо ми, раце врзаНll, седеше
на колай1а, itp.
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Warto tu moze wspomnicc i о tym, zc pcwnc konstrukcje wzgl dne,
о wyzszym stopniu abstrakcji, w gwarach praktycznic nie wyst pujq, ani па
gruncie polskim ani па gruncie maccdonskim. Nalez,\ tu пр. konstrukcje ana
foryzujqce zdanie, а takZe - w zasadzie - zdania wzgl dпе ароzуtywпе. Тут
ciekawsze Sq w zwiqzku z tym maccdonskie gwarowc konstrukcjc typu Же

Haiua,

шеша иuuо и беше на .мо.мmUа, . czy Груйаша,
..

Moja

иаио

беutе . , itp., wspomniane па kOJlcu paragrafu 6. Вус moze kryje siy tu jakas
..

kalka batkaIlska, kt6rej nie umiem wytropic.
Nie probuj(( па razie formutowac wniosk6w dotycz,\cycll relacji miy
dzy mechanizmami relatywizacji z jednej i mcchanizmami komplementacji z
drugiej strony. Powr6cy do nich ро przedstawieniu catego materialu.

II Konstrukcja Zdal1iowa w fUl1kcji wyrazenia argumentowego przy
wyrazeniu predykaty\vnym konstytuowanym przez verbuтflnitum
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О. Za dlugim i niezr cznym tytulem tej czysci ksiqzki kryje si

plan

analizy tzw. zdЮl komplementarnych (intensjonalnych) w jyzyku polskim i
macedonskim. W сепtrшп tej allalizy znajduje siy poszukiwanie ew. kore
lacji miydzy semantykq predykatu zdania gl6wnego i [ОnnЦ powierzchnio
wej adaptacji zdania komplcmentamego. Dwie g16wne [оnnу adaptacji to:
(1) fonnalizacja kategorialna predykatu konstytuujqcego propozycj« komple
mentamq (tj. przedc wszystkim wyb6r odpowiednich czlon6w kategorii fini
tywnosci, trybu, czasu ...), oraz (2) wyb6r konektora (sp6jnika), kt6ry wpro
wadza konstrukcj« kоmрlеmепtаrnц.
Podobnq analizy dla polszczyzny przeprowadzila w swoilll czasie Zofia Za
[оп (Zaron 1980), przyczem w centrum analizy znalazly siy \vymagania formalne,
jakie czasownik konstytuujqcy zdanie gl6wne narzuca swemu propozycjonalnen1U
argumentowi. Wymagania te byly charakteryzowane w tеПl1iпасh: zdanie I infinitiv I
substantivum verbaJe. W moim wypadku ро stronie polskiej wchodzi w gry jedynie
zdanie i intlnitiv, kt6remu ро stronie macedoriskiej odpowiada konstrukcja zdanio
wa konstytuowana przez formy subjunktiwu; nie interesujq mnie transformy zdanio
we oparte па substantivum verbale. lednakZe nieraz przyjdzie m! korzystac z wyni
k6w wnikliwej i \yYczerpujqcej analizy Zaron. Odpowiednia analiza sytuacji mасе
doriskiej nie istnieje. W toku pracy powoluj« siy wielokrotnie па wyniki prac szcze
g6lowych,jak пр. Бужаровска 97, Тофоска 1996.

W tytule zapowiedzialam, ze przedmiotem ana1izy jest konstrukcja
zdaniowa w funkcji wyrazenia argumentowego przy wyrazeniu predykatyw
пуm konstytuowanym przez verhum .finitum. Wypada mi wyjasnic potrzeb«
tego dosyc niezrycznego i "ciyzkiego" sformulowania, tj. wspomniec, jak
wyobrazam sobie w zarysie klasyfikacjy semantyczn'l predykat6w i klasy
fikacjy fоnnаlпц wyrazeri predykaty\vnych.
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Wydaje т! S1«, ze predykaty
guj(\C si

tj. relacje, kt6re kоmиnikujешу poslu

j zykiem - w pierwszym krokи dziel(\ siy 11а trzy zasadniczo r6zl1e

klasy:
А. tzw. predykaty pierwszego rz du, kt6re pozwalaj(\ паш kоши
пikоwас nasze obserwacje о swiecie zеwп trzпуm; predykaty takie wyrazaj(\
relacje mi((dzy mаtеriаlпуmi cz sciami tego swiata (wlцсzаjl:\с tu caly swiat
zywy, ludzki i zwierz cy); 81:\ to predykaty typu 'spi', 'Ьiеgпiе', 'pisze',
'czyta', 'daje', 'kupuje', 'widzi', itp.itd.; ich аrguшепtу па роwiеrzсhпi teks
tu рrzyЫеrаjц пiсmаl bez wyjl:\tku form« grup imiеппусh;
В. tzw. predykaty drugiego rZydu, kt6re pozwalajl:\ паm kоmипikо
wac iпfоrmасjе о паszуш swiecie wеwп((trzпуш, tj. паszе stапу emocjo
паlпе, iпtеlеktuаlпе, wоliсjопаlпе; predykaty takie wуrаzаjц relacje шi dzу
сzlоwiеkiеш

ро(iшiоtеm dапеgо stапи i sуtuaсjц, ktбrа tеп stan wywoluje,

пiеrzаdkо w relacjy иwiklапу jest drugi czlowiek - protagonista mоtywиjц
cej sytuacji; sц to predykaty typu 'шбwi', 'mysli', 'chce', 'Ьо! si ', 'posta
паwiа', 'radzi', 'pozwala', 'zakazuje' itp.itd. Pierwszym аrgишепtеш predy
kat6w tego typu jest czlowiek - nosiciel staпи, а drugim
wiadajl:\ca tresci staпи, tj.

па роwiеrzсhпi tekstu

propozycja odpo

w pierwszym wypadku

grupa imiеппа, w drugiш - kопstrukсjа zdапiоwа lub jej sеkuпdаmе trапs
[оrшу; predykaty tego typu bywajl:\ dziеlопе па mоdаlпе, шапiриlасуjпе i
kоgпitуwпе (por. Givоп 1990 П/517);
С. tzw. predykaty trzeciego rZydu, kt6re kоmипikujц tok паszеgо
mуslепiа о zdаrzепiасh оЬsеrwоwапусh i stапасh рrzеzywапусh; sц to pre
dykaty, ktбrе wiцzц dwa аrgumепty рroроzyсjопаlпе i czysciej rеаlizujц si(( па
роwiеrzсhпi tekstu jako sp6jniki niz jako verba (пр. 'i', 'ale', 'skoro', 'Ьо',
'chociaz', а w tekstach о wyzszym stорпiu abstrakcji 'wsрбlistпiеjе z', 'kore
luje z', 'stoi w opozycji do', 'powoduje', 'warunkuje', 'implikuje', itp.itd.).
Rоzrбzпiепiе рrеdуkаtбw pierwszego i drugiego rz((du zпаlаzlо si w
syntaktycznym tomie PANowskiej "Gramatyki wsрбlczеsпеgо j((zyka pol
skiego" (PWN 1984), аnаlizц рrеdуkаtбw trzeciego rz du mialam okazjy za
jцс si

blizej w toku pracy паd sklаdniц dialekt6w poludniowo-macedon

skich w АlЬапii i w Grecji (ТОПОЛИlьска 1997). Wlasnie potrzeba wyr6z
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nienia tych рrеdуkаtб\v i fakt ich specyficznej fолпа1izасji zawazyl па nie
potrzebnie zawitym па pierwszy rzut oka tytule drugiej czysci tej ksi,\zki.
Innymi slowy: bydziemy sit; tutaj zajmo\vac konstrukcjallli zdaniowYllli w
funkcji wyrazen аrguшепtоwyсh przy predykatach drugiego rz«du, podczas
gdy konstrukcje zdaniowe w funkcji wyrazen argulllcntowych przy predy
katach trzeciego rZydu b<;:d,\ przednliotelll analizy i opisu w trzecicj cZ«8ci
ksi,\zki.
Jak juz wspolllniatalll, zajllluj,\c siy argumentallli propozycjonalnymi
przy predykatach drugiego rZydu chciatabYlll zbadac, jak sClllantyka predy
katu konstytuuj,\cego zdanie matrycowe wptywa па fоrшаlizасjу argumentu,
przyczem w centrum mojej uwagi znajduje siy jego fonnalizacja zdaniowa,
tj. oparta па verbumfinitum iIlиЬ

w wypadku polszczyzny

па infinitiwie.

Nie zajmujy siy natomiast konstrukcjami konstytuo\vanymi przez substan

tivum verbale. Przeprowadzenic zamicrzoncj analizy w drodze konfrontacji
odpowiedl1ich kOl1strukcji polskich i macedonskich umozliwia weryfikacjy
wпiоskбw wykraczaj,!:cych poza ogral1iczenia narzucal1C przez - zаsаdпiсzо
odmienn,\

struktury grаlllаtусzщ оЬи j«zуkбw.

1 . Interesuj,!:ce ml1ie konstrukcje zdal1iowe па grul1cic nowszych, ве
mantyczl1ie zorientowanych teorii jyzyka zastuzyly па miano zdЮl inten
sjonalnych. Теrшiп ten, zapozyczony z logiki (por. Po1anski 1967), па grun
cie lingwistycznym та odmiel1n,\ interpretacjy i jest selllantycznie ubozszy:
sygnalizuje jedynie zaleznosc prawdziwosciowej interpretacji zdan komple
mentarnych od semantyki predykatu zdania matrycowego.
Ocenie pra\vdziwosciowej podlegaj,\ zdania, ktбrе mбwi,!: о faktach,
natomiast poza 1'\ осеп,\ stoj,!: zdania wyrazaj,\ce ch«ci, plany, oba\vy itp., tj.
тбwi,\се о sytuacjach rzutowanych w przyszlosc i nalez,!:cych do "s\viаtб\v
pomyslal1ych". Przysztosc rozumial1a jest przytem jako kategoria wzgl«dna,
odl1iesiona do charakterystyki temporalnej predykatu zdania matrycowego, а
nie do sytuacji mб\viеlliа.
Wуrбzпiепiе рrеdуkаtбw,

ktбrе wykluczaj,!:

charakter swoich аrgumепtбw propozycjonall1ych (

=

а

priori faktywny

ktбrе przyjmuj,!: wy
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lцсzпiе агguшепty kontrafaktywne) \vydajc sit:; рiеrwszуш kгоkiеш па dro
dze klasyfikacji zdan kошрlеШСl1tаmусh.
Pos!ugl1j

si«;: tепniпеm "kontrafaktywllY" геzеrwпj<j.С szerszy tеПlliп "nie

faktywny" dla konstrukcji, kt6rych faktywnosc jest "zawieszoIla" - por. nizej 2.

1.1. Nie jest moim zadaniem ustalel1ie pelllcgo korpusu \vyrazcn
predykatywllych, kt.6re fonnalizuj<\ predykaty о argumcntach kontrafaktyw
пусЬ. Postardm sit;: wskazac szereg mozliwie rcprczelltatywllych wyrazen ро
strollie polskiej i maccdonskiej, а nastt;:pnic ustalic ich c\v. \vsp61nc сссЬу
scmantyczllc. Korpus taki dla polszczyzny implicite jest zawarty w cyto
wal1cj pracy Zaron; dla jt;:zyka macedonskiego zestawil go wstypnie О. Geor
giewski (Георгиевски Г., 2000).
Роппаlпут wyr6Z11ikicm kоmрlС111еlltашусh zdan kontrafaktYWl1ycll
jest w оЬи j<;zykach charakterystyka katcgoriallla konstytutYWllcgo verbum
Jinitum

:

w polszczyzllie jest to tzw. tryb przypuszczaj<\cy, kt6ry lцсzу \v

sobic ft1llkcjc potcncjalu i kOlldicjonalu, аlЬо Juturum indicativi, \v jyzyku
maccd0l1skim -- suЬjuпktiw, tj. tryb explicite sygllalizuj<\cy zalczl10sC od do
шilluj<\сеgо predykatu illtensjol1alllego о il11plikacji kontrafaktywllej, albo
conditionalis. Dоdаш odrazu, ze w шоiш poj«ciu w шасеdопskim sуstешiе
werball1ym llie ша рагаdуgшаtu, kt6ry zaslugiwalby па llaZW« Juturum in
dicativi (por. ТОПОЛИIьска 2001).
Zajm!( si« tutaj l1ajpierw, wyrazl1ie wyг6zпiОl1ушi fonnall1ie kOl1
strukсjашi, w kt6rych zdanie kоmрlсmепtaruс kопstуtuо\vаllС jcst przcz pol
ski tryb przypuszczaj<\cy i, odpowiedllio, przcz macedonski subiuncti"i'us.
Fоппаlltеш trybu polskiego jest adwerball1a partykula Ьу, formal1tcm trybu
macedonskiego

аd\vсгЬаlпа partykula да.

Zgodnie z tez<j., kt6rej juz kilkakrotnie bronilam w druku (Topolinska 1998
а, Ь), а kt6щ - о ile mi wiadomo - pierwsza sfОПl1u!оwа!а J. Puzynina (1971)
zdania wprowadzanc przez sp6jniki аЬу, ieby. aieby traktuj

jako zdania konsty
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tuowane przez wу гa.zепiа predykatywl1e

w

trybie РГZУРllszсzаjцсущ а рш·tyklllу Ьу,

czy to przy czaso\'1niku czy przy sp6jniku, jako uniwersall1Y \vykJadnik tego trybu.

А oto

kilka typowych ргzуklаdбw:

(1) ро!. Chc , zeby Pioll' .vyjechaljuzjutJ'O
(1') тас. Сакам Пей1ре веке yiupe да ой1йай1ува
(2) pol. Stшат si , zeby dzieci zawsze mialy

со

jesc

(2') тас. Се й1рудам дe aй1a сеКО2аш да U.маай1 zuiuo да jадай1

(3) pol. Zgadzam si J zeby Hania zostala dzisia) w domu
(3') тас. Се СО2ласувам Ама денеска да осй1ане дома
itd. Jak latwo zauwazyc, we wszystkich trzech wypadkach obowi1'\zuje swo
ista consecutio temporuт, tj. realizacja zdarzenia sYormalizowanego w zda
l1iu komplementamym jest rzutowana w przyszlosc w stosunku do "aktu
intensjonalnego" sforma1izowanego w zdaniu matrycowym. Akt ten (jak w
przykladac11 1-1', 3-3') jest zsyncllronizowal1Y z momel1tem mбwiепiа albo
(jak w przykladzie 2-2') obejmujc moment тбwiепiа, jedl1akZe \vspomniany
stosul1ek nastypstwa czasowego nie ulega zmianie w wypadku, kiedy re
lacjonujemy przeszle lub przyszk "akty intensjonalne", por. trawestacjy
przykladu 1-1':
(4) pol. Chcialaт ... / (W takiт wy padku) zechcli (zapewne), zeby ...
(4') тас. Сакав. .. / (Тоiаш Bep ojailiHo) ке йосакам да...
itp.
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Dalszq al1alizy i pr6by klasyfikacji komplemcl1tarnych zdan kOl1
trafaktyWl1ych odpowiednio z formantami да i Ьу wypada zaczqc od analizy
stosunk6w koreferencji mi dzy arf:,JUmentami predykatu matrycowego i pre
dykatu kопstytuujцсеgо zdanie kornplementame (symbolieznie Рm i

Pk).

Trzeba tutaj wyr6zni6 kilka typ6w uklad6w.
1.1.1. Pierwsza, "graniczna", sytuacja to sytuacja, w kt6rej тату do
czynicnia ze zlozonym wyrazeniern predykatywnym, а nie z wlasciwyrn
zdal1iem komplementamym. Rozpatrujemy jq tutaj przez wzglqd

na

speey

ficznц struktur syntaktycznц jyzyka macedonskiego. M6wiqc о specyficznej
("balkanskiej") strukturze syntaktycznej тат па mysli brak infinitiwu, kt6ry
sprawia, ze w odpowiednie funkcje i pozycje wchodzi konstrukcja subjunk
tywna z fonnantem да (со czyni jц ckwiwalcntem infinitywnych konstrukcji
werbalnych). К1аsусzпусll przyklad6w dostarcza skladnia tzw. czasownik6w
modalnych i czasownik6w fazowych, por.
(5) pol. Muszt;. tam p6jsc, Mog€ to zrobit, Powinnam z tego zl'ezygnmvat

'0 '

(5') тасо Мора(м) да ойluдам iuaMY, Можам шоа да 20 ешорам, Би
шребало да се оiuкажам од ова...

(б) pol. ZacZftlam ju:i pisat ten artykul, SkOl1czylam przeglqdat kartotekt;. ...
(б') тас. Почнав веке да]а йшuувам сшайlи]аша, 3аврuшв да ]а йре2ледувам каршошекаша ...

itp. W оЬи wypadkach w оЬи j zykach obowiqzkowo тату do czynienia z
jednym i tylko jednym referentem personalnyrn w fullkcji wyjsciowego argu
mentu predykatu modalncgo/fazowego i podporzцdkowanego mu "wlas
ciwego" predykatu. W konstrukcjach polskich formal11ie potwierdza takq
interpretacji( obecnosc infinitiwu, w konstrukcjach macedonskich l11Usimy
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poprzestac па interpretacji sешаl1tусzпеj, kt6ra okrcsla funkcjy subjunktiwu
w

юzраtry\vапуш kontekscic.
1.1.2. Drug<\ шоzliw<\ sytuacjy, fonnall1ie identyczn

z pierwsz<\,

ilustruj<\ konstrukcje typu:
(7) pol. Planuj . . / Мат w planie . . / Zamierzam. . / Мат zamiar ...
.

.

.

zalanvic to juh'o .. .

(7') шас. Планира.м

...

/ Планоzlt .ми е . / И.мам на.мера... да 20 сШора.м
..

шоа ушре ...
czy tez:
(8) pol. Ucz si pisac pop,'mvnie . / Zdecydowalam sir:: wyjechac z k,'aju . /
..

.

.

Pozwalam sobie zи'r6сiс sifi do Рапа...

(8') шас. (Се) уча.м да Йuшува.м корекШно... / Се решuв да ja наuуш
Ша.м зе.мjаШа . / Си дозволува.м да Ви се обраШа.м ...
..

itp. W оЬи seriach (7-7' i 8-8') referent pierwszego аrguшеl1tu юbi / zашiеrzа
zюbiс cos "sa111 ze sob<\" - о ile w serii (7-7') odpowicdni<\ iпfоrшасjу niesie
шаtrусоwе wyrazenie predykatywne, w serii (8-8')

l1iешаl regularnie

pojawia siy zаiшеk zwюtпу w swojej рryшаrnеj funkcji wyHadnika "zwюt
l1ego" charakteru relacji; wyj<\tek stanowi шасеdопskiе учи

:

w standar

dоwyш j9ZYku шасеdопskim mашу dzis dwa h01110nimiczne czasowniki,
odpowiednio учи1 'uczy siy czegos' i учи2 'uczy kogos czegos'. О ile przy
kfady typu (7 -7') tworz kr6tk<\ seric; i stosunkowo lat\vo je zil1wentaryzowac
poprzez wykladniki leksykalne шаtryсоwеgо predykatu, о tyle przykfady
typu (8-8') tworz

seri{( оtwаrЩ, reprezentuj

рюduktywпу шоdеl sешап

tyczno-syntaktyczny i trzeba je specjalnie wyszukiwac w korpusie tekst6w.
Przyklady pierwszej serii, z сепtrаlпуш dla nich prcdykatem 'zашiаr' шоzпа,
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jak si(( wydaje, bezposrednio wi<\zac z орisywащ w paragrafie 1.1. sеrщ
modaln<\.
Do omawianej grupy nalez<\ tez czasowniki jak pol. osmielic sl?,

с.uее, се осмелu, се дрзне, а takZe pol. za
pomniec, тас. заборави, изуми, z wbudowan<\ w predykat negacj<\.
(nie) smiec, odwaiyc si?, тас.

Ciekawy, specyficzny typ konstrukcji, kt6re nalezaloby, jak sii( wy
daje, wiцzас z отаwiапц gruрц, stапоwiц wyrazenia konstytuowane przez
polskie isc тас. оди, por.
(9) pol. Id pracowac / kupic chleb / uspic Basi ...
(9') тас. Одам да рабоiПам / да куйам леб / да ja засйиjам Маре...
Na specyfiki( wyrazen tego typu zwr6cila mi uwagi( Е. Buzarowska. Маjц
опе podtekst inchoatywno-finalny i, jak sii( wydaje, stапоwiц swego rodzaju
semantyczne universale.
Dodatkowa cecha formalna роtwiеrdzаjцса specyfiki( predykat6w
omawianych w paragrafach 1.1. i 1.2. to fakt, ze argument propozycjonalny
wchodzi przy nich w pozycji( оtwartц bezposrednio dla konstrukcji zdanio
wej. Innymi slowy: niе dорuszсzаjц опе korelatu zaimkowego blоkujцсеgо
pozycji( grupy imiennej, por. *musz

to, ieby... , *zaczynam to, ieby... , *za

pomnialam to, ieby...

1.1.3. Коlеjщ gruPi( konstrukcji kопstytuujц predykaty, kt6re wyra
zаjц chi(c I zyczenie, zeby jakas sytuacja siy urzeczywistnila, przyczem рro
tаgопistц tej sytuacji moze Ьус sam т6wiцсу, jego rozm6wca lub osoby trze
cie. Por.

(10) pol. Chcialabym / Pragn? / Zусц sobie ...zobaczyc t sztu
tvszyscy zobaczyli t? sztuk ...

/ . . ieby
.
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(1 0') тас. Би сакала / Имам желба / Посакувам ...да ja видам шаа
uиеса / сиЙlе да ja 6идаш шаа Uиеса .
...

..

Jak wynika z przyklad6w, w polszczyznie w wypadku kогеfегепсji агguтеп
t6w konstrukcj kотрlетепtаmq kопstytuujе iпfiпitiw, а przy braku korefe
гепсji тату model: ze + Ьу jako formant kопdiсjопаlu; w j zyku maced011
skim w оЬи wypadkach pojawia si suЬjuпktуwпа да-kопstrukсjа.
Отаwiапе kопstrukсjе przyjmujq anafor zaimkowq, por. pol.
Chcialabym tego, тас. Би 20 сакала шоа, itp., natomiast пiе przyjmujq ko
relatu zaimkowego przy агguтепсiе propozycjonalnym, por. pol. *Chciala
Ьуm tego, Zeby . , тас. *Бu 20 сакала шоа да...
.

.

l.1.3.l. Теп sam mode1 па powierzchni tekstu pokazuje polski
czasownik starac si?:, jednak gl bsza analiza, а takze рor6wпапiе z innymi
czasownikami о bliskiej semantyce dowodzi, ze тату tu uklad zаsаdпiсzо
odmienny. Por.

(1 1 ) pol.

Staram si?: / Probujf?: / Wysilam si?: zeby. . / Trudz?: sif?: zeby ...
.

zdobyl te ksiqzki

(11 ') шас. Се шрудам / Се обuдувам / Пробув{LИ / Се сШремам . да 2и
добujам шие кН,и2и
.

.

Jak si wydaje, odpowiednie konstrukcje sytuujq si gdzies "w polowie
drogi" do konstrukcji fiпаlпусh wszelkie stагапiа роdеjшujе si "w jakims
celu". 1 wlаsпiе kотропепt 'сеl' staje si tutaj dотiпujqСУ i podporzqdkowuje
sobie рroЫет koreferencji argument6w. Skqdinqd wiаdошо, а wr6cimy do
tej sprawy w cz sci trzeciej tej ksiqzki (por. 3.), ze predykat 'cel' та wy
klаdпiki роdоЬпе jak kontrafaktywna kошрlетепtасjа.
W polskich konstrukcjach typu (1 1) па og61 mozliwe jest wpro
wadzenie korelatu, por. Staram sif?: о to, zeby ... , Trudz?: si?: nad (уm, zeby. .,
por. tez Wysilam si?: ро to, zeby , gdzie i przyimek pokazuje "kопgruепсj
fiпаlпq".
.

...
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W macedonskich konstrukcjach z subjunktywnym argumentem pro
pozycjonalnym korelat jest ех defi nitione niedopuszczalny, паtотiаst moze
siy pojawic i па og61 siy pojawia w konstmkcjach finalnych, por. Се сiИре

мам кон iИоа да..., Се грuжам аа iИоа да...

Ти nalez tez сЬуЬа Walcz о to, zeby ... , Се борам аа iuoa да . ,
оЫе konstrиkcje, i polska i macedonska wt6rnie derywowane zc schematu
.

rValcz

.

z ... о to, zeby..., Се бора.\{
;

drиgiego przedmiotowego argumentu predykatu matrycowcgo.
W ielosc rozwi an idiosynkratycznych to jedcn wiycej argumcnt
potwierdzaj cy nasz осепу, ze omawianc konstrukcjc znajdujq siy па gra
nicy uklad6w kотрlетепtаrnусh i uklad6w z predykatem sp6jnikowym celu
(por. nizej, 3.).
1.1.4. Specjalnq grupy t\vorz predykaty tr6jargumentowe О d\vu ar
gumentach przedmiotowych z referentem personalnym j jednym argumencie
propozycjonalnym, przyczem drиgi аrgитепt personalny moze Ьус korefe
rcncyjny z wyjsciowym (pierwszym w hierarchii kотипikаtywпеj) argumen
tem predykatu konstytuuj cego propozycjy komplementarn .
Mozna tu wyr6znic dwie podgmpy zaleznie od tego, czy 6w dmgi ar
gument persona1ny predykatu matrycowego jest traktowany partnersko i stoi
w datiwie, czy tez jest trakto\vany przedmiotowo i stoi w akuzatiwie.
1.1.4.1. Do gmpy pierwszej nalezq пр. czasowniki polskie z gniazd
semantycznych rozkazywac / zabraniac ... , роzи'аlас / uтoiliwiac ... , radzic /
sugerowac .. , тас. наредува / аабранува..., доаволува / овоаможува, .. ,
сугерuра..., совеiИува w jednym z wlasciwych ти wariant6w znacze
niowych, por.
.

(12) pol. Polecilaт МarkoИJi kupic chleb tj. 'polecilam Markowi, zeby
Marek kupil сhlеЬ'; sformulowanie: Polecilaт, zeby Marek kupil chleb obok
powyzszej dopuszcza tez parafrazy (12а) 'polccilam X-owi, zeby polecil
Markowi, zeby Marck kupil сhlеЬ'; sformulowanic jak w (12) dopuszcza
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wprawdzie tez parafraz

(12Ь) 'polecilam X-owi, zeby kupil Markowi

сh1еЬ.. / zeby Markowi kupiono сh1еЬ', jednak taka interpretacja sugerowa
.

laby raczej linearyzacj : Polecilam kupic сЫеЬ Markowi, albo wr cz expli
cite . . d/a Marka. Macedonski oferuje trzy jednoznaczne mozliwosci:
.

(12') тас. Му наредив на Марко да куйu лео, со odpowiada polskiej
parafrazie (12), albo:
(12'а) тас. Наредив Марко да куйu леб, со odpowiada polskiej ра
rafrazie (12а),
(12'Ь) тас. Наредив на Марко да.му се куйu лео, со odpowiada polskiej
parafrazie (12Ь).
Warunek koreferencji spelniaj,\, przy odpowiedniej interpretacji, (12)
i (12Ь).
Por. r6wniez:
(13) pol. РоzwоШаm Markowi kupic auto
(13') тас. Му дозволuв на Марко да куйu кола
obok:
(14) pol. РоzwоШаm (па to), zeby Marek kupil auto
(14') тас. Дозволuв Марко да куйu кола
z charakterystyczn,\ r6znic,\ komunikatywnej hierarchii: о ile w (13-13')
Marek / Марко jest argumentem оЬu predykat6\v, 'poz\volic1' i 'kupiC', о
tyle w (14-14') predykat 'pozwolic2' та obok wyjsciowego, personalnego
tylko argument propozycjonalny; pozycja tego argumentu moze Ьус fakulta
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tywnie blokowana przez korelat zaimkowy. Tak wit;c raz jeszcze obecnosc
infinitiwu jest w polskim tekscie dodatkowym sygnatem koгeferencji.
Рог. dalej:
(15) pol. Umozliwilam Мшkоwi kupno аиtа, gdzie nominalizacja kupno
wydaje sit; jеdущ dopuszczalnq formalizacjq komplementamej propozycji,
wobec macedonskiego:

(15') тас.

Му овозможив на Марко да куuи кола

Рог. wreszcie:

(16) pol.

Radzilam ти sprzedac аиtо / Doradzalam ти sprzedaz аиtа /

.,.

zeby

sprzedal auto, gdzie czasowniki radzic i doradza{; zdajq sit; miec r6zne рге

ferencje, wobec macedonskiego:

(16')

тас. Му совешував / Го совешував... да ja йродаде колаиш,

gdzie czasownik совешува, jak juz wspomniatam wyzej, pokazuje dwojakq
rekcjt;. S. Tofoska (За некои глаголи со двоjна рекциjа, w druku)
proponuje nastypujqce parafrazy:

"

...основно значеIЬе: 'кажува / со

општува некому свое мислеIЬе во врска со HeKoja негова идна пос
тапка / што да прави или да не прави, како да прави''', i dalej: "Ова
.
.
.
значеIЬе се ]авува и ка] двете рекциски варИJанти, но онаа кога
вториот персонален аргумент е реализиран како Од [ tj. директен
обjект - macedonski terrnin dla grupy imiennej w stosunku akuzatywnym w

funkcji wyrazenia argumentowego - Z.T.] има развиено и дополнително
значеIЬе: 'кажува некому како да постапува, го учи како се прави
нешто', значи Х не го изразува своето мислеIЬе само за да У го
слушне тоа, туку смета дека тоа што TOj (Х) го кажува У треба да
го примени, да постапи според кажаното " . Wydaje sit;, ze r6Znicy se

mапtyсzщ, kt6щ w macedonskim wyraZa r6Znica rekcji, w jt;zyku polskim
wyraza prefiksacja czasownika, рог. radzic

vs

doradzaf:. Podobne rozwiqza
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nie ilustruje i para sluiyc (komus do czegos) vs uslugiwac (komut

wobec

maccdonskich служи (некому за нешшо) vs служи (неКО20), а takZe ра
ra: sqdzic (kogos, staropolskie komus) vs osqdzac (kogos) \уоЬес таседоп
skich суди (некому) vs суди (неКО20) (interpretuj« pary macedonskie za
cytowanq pracq Tofoskiej).
Jak wynika z przyklad6w, predykaty, kt6rych wуklаdпiki wеrЬаlпе
wiqzq drugie przedmiotowe wyrazenie аrguтепtоwе w datiwie, wyraZajq re
lacje mi«dzy dwiema osobami, z kt6rych pierwsza kontroluje ew. przyszlq
аktywпоsс drugiej.
1.1.4.2. Оо grupy z drugim аrguтспtет реrsопаlпут regulamie w
akuzati\vie nalezq пр.

polskie

сzаsоwпiki

nam6wic

(kogos

па

cos),

przekonac (kogos zeby ...), zach cic (kogos do czegot , osmielic (kogos
zeby . .), dalej upowaznic (kogos do czegos), ZОЬОИJiqzас (kogos zeby .. .),
.

przygotowac (kogo. do czegos), przyuczyc (kogo. do czegos), przyzwyczaic
(kogos do czegos) . , тас. наговори (некого на нешшо), увери (некого
. .

да...), убеди (неК020 да... ), нашера (некого да...), uобуди (неКО20
да.. .), ободри (неК020 да...), охрабри (неК020 да... ), осмели (неК020
да... ), dalej овласши (неК020 да...), обврзе (неК020 да...), ириучи (не
К020 да...), навикне (неК020 да. ) ... Рor. пр.
..

(17) pol. Nam6wilam Jurka (па to), zeby kupil auto
(17') тас. Го на20ворuв Гоко (на шоа) да КУUU кола
czy
(18) pol. Przyzwyczailam psa (do tego), zeby nie szczekal na gosci
(18') тас. Го навuкнав кучешо (на aloa) да не лае на 20сйlu
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Ostatni przyklad dowodzi istnienia podgrupy predykat6w, przy kt6rych
zarniast о personalnych mozemy m6wic о ozywionych referentach przed
miotowych wyraZen argumentowych.
1 .1 .4.3. Specyficznq podgrup« stanowiq czasowniki jak pol. prosic,
blagac. nalegac, wymagac . . , тас. м'олu, инсиаиира, бара.. , kt6re regu
.

.

lamie rea1izujq si« w dwu schematach syntaktycznych, por. пр.
(19) ро1. Рrоsц Jurka, ieby nie lvyjeidial z kraju
(19') тас. Го М,олаМ, ГОКО да не за «llнува од зем'jаша
obok
(19а) pol. Рrоsц, ieby Jurek nie wyjeidial z kraju
(19'а) тас. МолаМ, ГОКО да не заМ,uнува од зеМ,jazuа
itp. Jak wynika z przyklad6w, w konstrukcjach (19а-19'а) drugi argument
personalny zostaje uog61niony i niета wykladnik6w па powierzchni tekstu;
mozemy - jes1i przyjmiemy odpowiedniq konwencj«

m6wic о dwu homo

nimicznych predykatach czasownikach prosicj i рrоsiсъ м'ОЛU1 i м'ОЛU,2>itd.,
przyczem kazda para to wykladniki tego samego predykatu, odpowiednio
'prosic' i

'моли',

а drugi czlon kazdej pary wiqze jedynie jedno personalne

wyrazenie argumentowe i jedno propozycjonalne wyrazenie argumentowe.
Cz«sc leksem6w czasowniko\\rych nalezqcych do tej grupy wymaga
nietypowej formalizacji drugiego (koreferencyjnego) argumentu personal
nego, por. пр. pol. wymagam od Jurka, ieby ... , nalegam па Jurka, zeby . ,
. .

тас. М,У барам' на ГОКО да. ., llНСUСШUРа.м ГОКО да .. О Не macedonskie
.

.

rozwiqzania wymagajq szerszej dyskusji i wiykszego korpusu przyklad6w,
со Ьу przekraczalo ramy tego tekstu, w polszczyznie modyfIkator przyim
kowy wydaje si«, тutatis тutandis, spelniac ро dоЬщ funkcj« jak prefiksy w
serii sqdzic - osqdzac, sluzyc - uslugiwac

. . .

(por. wyzej).
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Suттa suттaruт, wypada stwierdzic, ze w grupie 1.4. znajdujemy

wiele idiosynk:ratycznych rozwi/\zan w zak:resie rekcji czasownik6w matry
cowych, а w zwi/\zku z tym w zak:resie forrny i "poziomu!! realizacji perso
nalnych argument6w koreferencyjnych oraz forrny (finitywnej, infinitywnej,
nominalizowanej) argument6w propozycjonalnych. Znacznie wiycej takich
rozwi/\zan znajdujemy ро stronie polskiej niz ро stronie rnacedonskiej, со
trzeba zapewne tlumaczyc dluzsz/\ historiq polskiego standardu.
1.1.5. Odrybnego kornentarza wymagajq predykaty perfomatywne,
kt6re implikujq argument propozycjonalny wyrazajqcy czynnosc rzutowanq
w przyszlosc, takie jak pol. obiecywac, przyrzekac, zaklinac si(( / klqc si((

о оо

:ie . . , тас. вешува) се колне... дека...) por.np.
.

(20) pol. Obiecujr:. przyjsc /. ie przyjdr:. / . :ie Jurkowi nic si(( nie stanie
..

..

(20') тас. Вешува.м дека ке доjдам / . дека Гоко ке биде 'зZрu:.жен
..

czy
(21) pol. Zaklinam si((, ie zalatwi(( ci tr:. spraw(( / . ie Jurek otrzyтa wiado
. .

тosc

па

czas

(21 ) тас. Се колна.м дека ке ши 20 реша.м ова / .. дека
абер на време
'

.

tOKO

ке добие

itp. Nie ulega w/\tp1iwosci, ze argumenty propozycjonalne w przykladach
(20-20') czy (21-21') maj/\ charakter kontrafaktywny, brak jednak forrnal
nych sygnal6w tego charakteru w odpowiednich zdaniach komplementar
nych: by-kondicjonalu ро stronie polskiej i да-suЬjuпktiwu ро stronie тасе
donskiej. Wydaje siy, ze perforrnatywny charakter predykat6w matryco
wych, kt6ry daje podmiotowi aktu perforrnatywnego peln<\ kontrol
przedmiotem t go aktu, wyklucza jakiekolwiek sygnaly niefaktywnosci.

nad
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We wszystkich czterech przykladach podalam ро dwa warianty
konstrukcji komplementamej. Drugi wariant jest w tym kontekscie efektem
derywacji semantycznej, kondensacji, kt6ra usuwa z powierzchni tekstu pre
suponowany segment typu pol. postaram si , zeby .

. .

, тас. ке се UоШруда.и

да..., а wiyc "tylnymi drzwiami" wracajq sygnaly kontrafaktywnosci

pelna

kontrola podmiotu moze dotyczyc tylko jego wlasnych akcji.
Zwraca uwagy, ze w wypadku polskich performatiw6w bezoko
licznik moze siy pojawic (w moim poczuciu - jako wariant statystycznie
rzadszy) przy obiecywa{: czy przyrzeka{:, natomiast wykluczajq go zaklina{:
si

czy klq{: si . Jest to kolejne idiosynkratyczne rozwiqzanie, bardziej cha

rakterystyczne dla badanych konstrukcji polskich niz dla odpowiednich kon
strukcji macedonskich. Odpowiedzi па pytanie о motywacjy takiego rozwiq
zania nalezaloby poszukac w historii jyzyka.
1 .1 .6. Wypada tu chocby pokr6tce wspomniec о konstrukcjach z ad
werbalnq partykulq ро1. niech,

тас. нека. Вlizsza ana1iza tych konstrukcji w
1996) prowadzi

poszczeg61nych jyzykach slowianskich (por. ТОПОЛИIьска

do wniosku, ze tworzq опе specyficzny modus concessivus zdolny wyrazac
podobny, acz skromniejszy, wach1arz re1acji jak pozostale tryby niefaktywne.
Konstrukcje tego typu

тщц stosunkowo wysokq frekwencjy w jyzyku slowen

skim, chorwackim, serbskim, slowackim, ukrainskim. 1 polski i macedonski
znajdujq siy па peryferii tego obszaru, nie оЬсе sq im jednak konstrukcje jak
роl. Powiedz

ти,

niech si

nie denerwu}e czy Poradi

ти,

niech }ednak [epie}

wyjedzie (odczuwam je jako bardziej kolokwialne warianty odpowiednich

konstrukcji z йеЬу), тас. Кажи .му

нека доjде, Нареди нека ги uриведаГй

шука (tj. warianty odpowiednich konstrukcji z subjunktiwem).
1 .1.7. Konczqc ten przeglqd predykat6w, kt6re

ех

definitione poprzez

projekcjy w przyszlosc narzucajq swoim argumentom propozycjonalnym
interpretacjy kontrafaktywnq, wypada sformulowac kilka wniosk6w og61
niejszej natury:
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w poziomie tresci -
- па podkreslenic zasluguje pelna tozsamosc gniazd semantycznych
odpo\viednich predykat6w w оЬu jyzykach; jest to niew(\tpliwe universale;
r6Znice miydzy jyzykami pojawiaj(\ siy w zakresie inwentarza leksem6\v, tj.
dokladniej

inwentarza tre8ci poddanych leksykalizacji; па og61 bogatszy

jest inwentarz polski; w inwentarzu macedoriskim uderza znaczna il086 lek
sem6w о etymologii greckiej luЬ laciriskiej. ОЫе te r6Znice mozna \vil:\:zac z
dluzszl:\: historil:\: polskiego standardu jyzykowego, kt6ry od kilkuset lat ро
\volany jest do obslugiwania wszystkich potrzeb samodzielnego organizmu
panstwowego, podczs gdy mlody standard macedonski w przyspieszonym
tempie w cil:\:gu minionego stulecia rozbudowuje system leksykalny i
skladnio\vy;
- predykaty drugiego rZydu о kontrafaktywnych argumentach pro
pozycjonalnych przedstawiajl:\:jeden lапсисЬ semantyczny bez ostrych granic
miydzy poszczeg61nymi ogniwami: od modalnej (deontycznej) i temporalnej
(fazo\vej) modyfikacji wyrazenia predykatywnego poprzez predykaty wy
razajl:\:ce stosunek m6wil:\:cego do plal10wanej przezen czynnosci przyszlej ро
predykaty wyrazajl:\:ce stosunek m6wi<,\cego do planowal1ej czynnosci przysz
lej os6b trzecich; istotny dla poszczeg61nych ogni\v tego lапсисЬа jest
stopien kontroli m6wil:\:cego wobec planowanych / przewidywanych czyn
nosci wlasnych i cudzych;
- w poziomie [оrшу 
- za podstawowy wykladnik kontrafaktywnego charakteru argumen
t6\v propozycjonalnych rozpatrywanych predykat6\v uznalismy тodus kon
stytuuj,!:cego je wyrazenia predykaty\vnego: dla polszczyzny jest to condi
tionalis z formantem Ьу, dla macedonszczyzny

-

subiunctivus z formantem

да; istоtщ r6znicy miydzy оЬоmа jyzykami stanowi fakt, ze w tekscie роl

skim komplementarne zdanie kontrafaktywne \vprowadza typowy polski ko
nektor komplementarny: ie, ew.

przy stylizacji агсhаizujц;сеj

ii, nato
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miast w tekseie macedonskim subiunctivus jako taki jcst wykladnikicm
akomodacji komplementamej przy konektorze zcrowym;
strefa funkcjonalna kondicionalu w zdaniach komplementamych
jest w po]szczyznie w spos6b istotny ograniczona: w konstrukcjach, w kt6
rych wyjsciowy (najwyzszy w hierarchii komunikatywnej) argument perso
nalny predykatu matrycowego jest koreferencyjny z wyjsciowym ar
gumentem personalnym predykatu komplementamego conditionalis zostaje
automatycznie zastцpiony przez infinitivus;
- zar6wno macedonskie zdanie komp]ementame w subjunktiwie, jak
i polskie w kondicionalu niechytnie dopuszcza obecnosc tzw. korelatu za
imkowego w funkcji katafory; do wyjцtk6w паlе2Щ konstrukcje typu ро].
. . .staralam si о
со je:§c, тас.

..

10,

zeby m6g1 wyjechac, ... walczylam о {о, zeby dzieci mialy

. се Шрудев околу Шоа да .му овОЗ.иожа.И йаШуваrье...,

... се бореа за iuoa децаШа да u.AtaaiIl шШо да jадаiU, itp. Wydaje sitr, ze

korelat najcztrsciej pojawia sitr w konstrukcjach о odcieniu fзпаlпут, nie bez
wplywu typowych dla klasycznych konstrukcji finalnych сiцg6w typu pol
...ро {о, zeby

. . .

.

, тас. ... за Шоа да...

- przy braku korelatu to nie kataforyzacja, lecz anaforyzacja komple
mепtamусh zdюi kontrafaktywnych ujawnia dwuznaczny charakter otwie
гапеj dla nich pozycji syntaktycznej; сzаsоwпiki-wyklаdпiki predykat6w
ех definitione zdolne sц zasttrpowac argumentowe zdапiе

drugiego rztrdu

komplementame апаfоryсzlЩ gruрц imiеnnц, kt6rej пагzuсаjц оdроwiеdniц
akomodacjtr kаtеgоriаlпц, por. пр. pol. РОZ'ИiQlат zeby .. / . . .pozwalam па
to... , ... zmиszam go, zeby . / . . zmиszат go do tego ... , ... poradzilam ти,
. . .

.

.

.

.

zeby .. / . ja ти to poradzilam . . , тас. .. дозволува'м да... / . 20 дозволу.

..

.

.

..

ва'м zJloa..., ... 20 на20вара,М да. . / .. 20 НG20вapa,М на Шоа... , ....иу сове.

.

illyaaM да . / . ,Му 20 coaeiuyaaM Luoa. ..; w tej samej pozycji dopuszczona
.

.

..

jest i konstrukcja relatywna - hiperonim propozycji komplementamej, por.
р01. pozwalam ти па to, па со та ochot , zabraniam ти tego, со Ьу ти
zaszkodzilo ... , тас. ,МУ 20 дозволува'м Шоа шi"Uо е за не20 корисно, ,МУ
20 забранува.м Шоа иuuо би,Му HatUluei"Uu.lo..., itp.

- anaforyzacja moze posluzyc jako test gral1icy mitrdzy zlozonym
("dwupiytrowym") wyrazeniem predykatywnym i wlаsсiwц kопstrukсjц

60

komplementamIi, por. пр. chc((.

inf / zeby... - pozwalam NA
inf (*zeby .. .) - musz((./ mog((.

+

il1f / zeby... - chc((.

TEGO,

pozwalam .

ТО, ale tylko: musц / mog((.... / zaczynam
. .

.

ZROBI(; ТО

. .

. . .

+
+

(*musz((./ mog((. ТО, wyj<\tkowo:

Ja to mog((.! 'jestem w stanie to zrobiC', czy: Nic nie musisz!, itp.,) zaczynam

ROBI(;

ТО (w zaczynam to to anaforyzuje przedmiotowe wyrazenie argu

mentowe konstrukcji infinitywnej, а nie argument propozycjonalny), тас.
сакам да... - 20 сакам ТОА,

дозволувам да...

- 20 дозволувам

ТОА. , ale tylko морам/ },{ожам да.... - морам / можам ТОА ДА ГО
..

НАПРАВАМ (*20 морам / можам ТОА); йочнувам й10а да 20 йра
ваАt та interpretacj jak polskie zaczynam to roЫ(; (por. wyzej);

- podobne reguly akomodacji jak w wypadku anafory, czy relatywi
zacji, оЬоwi<\zujц i w wypadku nomina1izacji argumentu propozycjonalnego:
zach((.cam go, zeby kupil... / zach((.cam go do tego ... / zach((.cam go do kup
па

. . .

; mozliwosc i warunk:i pojawiania si nominalizacji w funkcji powierz

chniowej realizacji kontrafaktywnego argumentu propozycjonalnego to od
r bny szcroki temat, kt6ry wymaga szczeg6lowej analizy semantyczno-syn
taktycznej poszczeg61nych leksem6w; о syntez

па linii: polski - macedon

ski b«dzie mozna si« pok:usic ро ukonczeniu polsko-macedonskiego stowni
ka rekcyjnego (por. Solecka 2001); w tej chwili mozemy tylko stwierdzic, ze
nominalizacje роjаwiаjц S1« w tej pozycji cz«sciej w tekscie polskim niz w
tekscie macedonskim.
1.1.8. Кilka rodzaj6w konstrukcji wymaga dodatkowego komentarza
w swietle przyj tego przez nas kryterium podzialu predykat6w drugiego rz 
du па takie, kt6re imрlikujц odpowiednio argumenty propozycjonalne fak
tywne, niefaktywne i kontrafaktywne. Brak jednoznacznej korelacji mi dzy
predykatem i reprezentuj<\cym go czasownikiem (motywowana przez blisko
znacznosc, charakterystyk diatetycznц itd., а wyгаzаjцса si

ew. w homoni

mii) sugeruje potrzeb og6lnego chocby wskazania czasownik6w (раг homo
nimicznych

?) zdolnych do wiцzапiа zar6wno argument6w kontrafaktyw

nych jak i (nie)faktywnych. Notabene wlasnie takie czasowniki, а raczej re
prezentowne przez nie predykaty, wykazuj<\ najwi cej r6Znic па relacji: роl
ski - macedonski.
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Oczywiscie, еп Ыос kontrafaktywny charakter majq wszystkie pro
pozycje rzutowane w przysztosc. 1stniej е jednak, jak wspomniatam, kilka ro
dzaj6w konstmkcji, kt6re zastugujq па specjalny komentarz.
1.1.8.1. Jednq gmpt;: takich konstmkcji konstytuujq derywaty seman
tyczne czasownik6w о argumentach prymarnie (nie)faktywnych, jak пр. pol.
mys1ec2+ injinitiv w sensie 'planowac, miec zamiar', podobnie
pol. powiedziec2 kотиs, ieby .

..

w sensie 'r zkazac, polecic',

тас.

тас.

мuслuz,

речеz, itp.,

por.
(22) роl. My \l?; wyjechac па cale dwa miesiqce
(22')

тас.

Мисла.« да замuнам на цели два месеца

(23) роl. Pm1!iedzialam ти, ieby przyszedl jиtrо
(23')

тас.

Му реков да доjде yiupe

itp. 'myslec2', 'powiedziec2', itd. majq argumenty kontrafaktywne.
1.1.8.2. Druga grupa czasownik6w, kt6rq wypada tu wspomniec, to
wyktadniki predykat6w zdominowanych przez explicite luЬ implicite wbudo
\vanq negacjt;:. Wypada tu wyr6znic kilka "gniazd" semantycznych.
1.1.8.2.1. Jedna seria 10 wyktadniki modalnosci epistemicznej, kt6re
nadbudowana negacja przerzuca do "dolnej" czt;:sci skali wiarygodnosci.
Por. пр.
(24) pol. Nie wierz?;, ieby оп sifi па

10

zdobyl / Nie wierz?;, ie оп si?; па to

zdobfidzie
(24')

тас.

? Не верувам iltoj да найрави шакво нешшо / Не eepYBa.4t

дека шоj ке найравел шакво нешшо
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obok
(25) pol. Nie wierziE, ze оп siiE па to zdobyl
(25') тас. Не верувам дека шоj найравил HelUiuo Шакво...
w parze (24-24') propozycja komplementama jest rzutowana w przyszlosc i

та jednoznacznie kontrafaktywny charakter, natomiast w parze (25-25')
niewiara m6wiцсеgо dotyczy ew. przeszlej sytuacji, о kt6rej nie wiemy, czy
naprawdy miala miejsce, tj. осепа faktywnosci propozycji komplementamej
jest zawieszona. Оdроwiеdпiц r6znicy w оЬu jyzykach sygnalizuje charakte
rystyka kategorialna czasownika kопstytuujцсеgо zdanie komplementame: w
pierwszym wypadku mozliwe jest rozwiцzапiе altmatywne: ро stronie pol
skiej тату аlЬо polski kondicjonal albo .futurum indicativi, ро stronie та
cedonskiej (rzadki, dla niekt6rych m6wiцсусh nieakccptowalny) subjunktiw
albo conditionalis praesentis, w drugim wypadku w оЬu jyzykach

-

indi

cativus, przyczem polszczyzna nie pozostawia wyboru i korzysta z ргае
teritum indicativi, podczas gdy macedonski wprowadza tzw. formy nie

konfirmatywne, tj. nacechowany сдоп gramatycznej kategorii status, kt6ry
informuje, iz m6wiцсу nie bierze odpowiedzialnosci za wiarygodnosc prze
kazywanej informcji; дека jako macedonski konektor аkоmоdujцсу to auto
matyczna konsekwencja zmiany trybu z subjunktiwu па kondicional i/lub
indikatiw. Udеrzаjцсу jest, mutatis mutandis, paralelizm rozwiцzап, do ja
kich uсiсkаjц siy оЬа jyzyki. Paralelizm ten zalamuje siy czysciowo w wy
padku innego czasownika z odpowiedniej klasy, pol. wqtpic, тас. се
сомнева, por.

(26) pol. WqtpiiE, zeby оп siiE zdobyl па wyjazd / WqtpiiE w to, ze оп siiE zdo
biEdzie па wyjazd
(26') тас. ?? Се сомнева.М шоj да може да наjде сили да ошйашува /
Се СО.мневам (во шоа) дека ilioj ке /vюже да наjде сили да ошйашува
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(27) роl. Wqlpi w

10,

:ie оп naprawd

tak si }vугаzil

(27') тас. Се со.мнева.м (во luoa) дека шоj нависшина шака се
изразил
Podane w parach

(26-26') i (27-27') konstrukcje Sq wprawdzie mozliwe,

jednak m6wiqcym jako podstawowe rozwiqzanie przy czasowniku wqtpic
narzuca si« argument propozycjonalny w postaci tzw. pytania zaleZnego, tj.
pol. wqtpi czy .

. .

, а

przy czasowniku се со.мнева argument propozyejonalny

w kondicjonalu z konektorem дека. Zwlaszcza w wyborze przyklad6w

(2626') ро macedonskiej stronie istotnц rol« odegrala, jak si« wydaje, odpo
wiednia charakterystyka modalna predykatu konstytuujqcego zdanie kom

plementame; wqtpliwy skqdinцd przyklad, bez tej charakterystyki je8t dla
\vi«kszosci m6wiqcych nie do przyj«cia:

*Се со.мнева.м да LUOj OlU

ЙаШува... Skolei ро stronie polskiej koniecznym komponentem \variantu w
indikatiwie wydaje S1« korelat kataforyczny: ? Wqlpi€ :ie оп si

zdob dzie па

wyjazd...
Suттa sumтaruт, \vydaje 81«, ze skladnia wqlpic / се со.мнева r62:
П1 si« od skladn1 nie vie,.zyc / не верува, 1
wplywem tej ostatniej

па

Ьус moze pozostaje wt6mie pod

zasadzie atrakcji semantycznej. Prawdopodobnie

r6znica tkwi w samej semantyce leksykalnej pol. wqtpic i

тас. се СО.инева,

jednak wskazanie takiej r6Znicy wymagatoby analizy szerokiego kOrpU8U
przyklad6w, jakim w tej chwi1i nie rozporzqdzam.
Jeszcze inne rozwiqzania znajdujemy przy wyrazeniach
katywnych pol. nie Ьус pewnym / nie miet pewnosci (ie ... / czy

predy

/ *ieby .. .),
тае. не е сигурен (дека .. / ? дали... /*да. . ). Innymi stowy: тату do
.

...

.

czynienia ze zbiorem indywidualnyeh, idiosynkratycznych rozwiqzan. Nie
ulega natomiast wqtpliwosci, 2:е zdania komplementame \v przykladach

27) majq
faktywnц.

zaleznie od kontekstu

(24-

interpretacj« kontrafaktywnц albo nie
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W "Slowniku syntaktyczno-generatywnym czasownik6w polskich", t.5,
s.12 dla wqtpic znajdujemy zar6wno formuly ieby S, jak i ie S, odpowiednie przy
klady brzmiq: Wqtpir;:, ieby Antkowi иdаl sir;: ten pZan, Wqtpir;: (w (о), ie Jan przy

jedzie. ОЬа przyklady Sq kontrafaktywne, przyczem w moim odczuciu drugi z nich
bez korelatu jest niepoprawny.

1.1.8.2.2. Podobnie, тutatis тutandis, zachowuj1:\ sj
przez negacj

zdominowane

predykaty percepcji zmystowej, z Щ istоtщ r6znie1:\, ze wa

riacja dotyczy tutaj relacji: faktywny

kontrafaktywny, а nie: niefaktywny 

kontrafaktywny . Рог. пр.
(28) pol. Widzialam, ie /jak Jurek tr;.dy p"zechodzil - Nie widzialam, zeby
Jurek tr;.dy przechodzil

(28') тас. Видов дека / како Гоко uоминуваше ошiuука - Не видов
Гоко да uоминал оiuшука

(29) pol. Slyszalamj. jak Jurek go krytykuje - Nie slyszalam], zeby Jurek go
krytykowal

(29') тас. Слушав како ГОКО го кришикува - Не слуишав ГОКО да го
KpuiilUKyaa
itp. Szerzej о czasownikach percepcji zmyslowej рог. w rozdziale 2. 3., рог.
tez Бужаровска 1997, Topolinska 1998.
1.1.8.2.3. РroЫет dla siebie, zwi1\zany bezposrednio z pozycj1\ i od
dziatywaniem negacji, tym razem w granicach zdania komplementarnego,
stanowi1\ konstrukcje konstytuowane przez \vyktadniki stan6w emocjonal
пусЬ \vyst puj1\ce w uktadach jak роl. Ьас sir;. /obawiac sir;., mаГШJjс si ie ... /
... zeby nie

. . .

, тас. се ilлаиш / сшрахува, се грижи дека. . /. да не... ,

Рог. пр.

.

..
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(30) роl. Boj? si?, ie go obrai / Boj si , ieby go nie obrazic
(30') тас.

Се uлашам дека ке 20 навреда.!у! / Се илашам да не 20

навредам

tj., explicite,

(31) ро]. Boj
postqpic, Ьо

(31') тас.

10

si , ze

jeSli tak postqpi? - to go obraz? / Вой si? tak

Ьу go moglo obrazic

Се uлашам дека - ако йосшаuам шака - ке 20 навредам /

Се илашам да йосшаuам шака, бuдеjки со шоа би можела да 20
навредам

Parafrastyczne przyklady

(31-31') pokazuj'l, ze jedynie w pierwszym

wariancie тату do czynienia z ukladem komplementarnym (przyczem zda
nie komplementame та posta6 okresu warunkowego), natomiast drugi wari
ant jest derywatem konstrukcji kauzatywnej о dwu argumentach propozyc
jona1nych.
We wszystkich wariantach zdarua komplementame maj'l charakter
kontrafaktywny.

1.1.8.3. KolejnCl grupy konstrukcji, ktбrе wymagajCl tutaj komentarza,
stanowiCl uHady konstytuowane przez predykaty z dominujClcCl kотропепЩ
wоliсjопаlщ, jak pol. zarzqdzic, nalegac, obstawac, upierac si?, тас. наре
ди,

инсисшира,

насШоjува...

mentacji, w wariancie polskim:
czasownik modalny
аlЬо дека

+

+

DopuszczajCl опе dwojaki typ komple

ze +

conditionalis albo tez ze

+

odpowiedni

infinitivus, w wariancie macedonskim: sublunctivus

odpowiedni czasownik modalny + sublunctivus, por.

(32) роl. Burmistrz zarzqdzil, zeby wszyscy sLawili si? w oznaczonym
terminie / ... ie wszyscy muszq/ majq si

stawic ...
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(32') тас. Началникоiu нареди сuше да доjдаш во означенumu рок I
... дека сише морааш да доjдаШ...
(33) pol. Jиrеk nalegal, zebysmy wyszli wszyscy razem I ... ze powinni.5my
wyjsc ...

(33') тас. Гоко иНСllсшираше да uзлеземе сшuе заедно I .. дека Lupe
.

ба да излеземе...

1.1.8.4. Wreszcie trzeba tu wspomniec pewne predykaty (automani

pulacyjne '1), kt6re lCj.czCj. komponent wolicjonalny z kognitywnym, przyczem
w alternatywnych forma1izacjach dominuje jeden lub drugi. Ти паlе:iщ, пр.
ро]. zdecydowac, оЫесас, тас. одлучu, вешu, por. пр.
(34) pol. Zdecydowalam p6jsc tam juz jиtrо I ." ze p6jdfi. tam jиz jutro ...
(34') тас. Се реuшв веке ушре да ошuдам il1aMY I .. дека веке ушре ке
.

ошuдам шаму ....

czy
(35) pol. Oblecalam ти kирiс tfi. ksiqzkfi.I ... ze ти kирifi. tfi. ksiqikfi.
(35') тас. Вешuв да му ja куйам КНll2аша I ..дека ке му ja куйам
.

KHи2йlиa

о

konstrukcjach typu То jest zbyt pi kne, zeby
itp. por. w rozdziale 3.

bylo prawdziwe,

czy Jestes

za mlody, zeby mnie krytyko val,

2. W odr6znieniu od rozpatrywanycb w paragrafach 1.1. - 1.8. pre
dykat6w (auto)manipulacji, kt6rych argumenty zdaniowe sCj. ех definitione
kontrafaktywne, faktywny charakter zdari komplementarnych przy predyka
tach kognitywnych (kt6rych wykladnikami SCj. verba cogitandi, cognoscendi,
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percipiendi, sentiendi, dicendi . ) wypada rozpatrywac indywidualnie, w za
. .

leznosci tak od od znaczenia leksykalnego predykatu matrycowego, jak i od
charakterystyki kategorialnej predykatu komplementamego i ew. od werbal
nego i poza werbalnego kontekstu uZycia. Jako czynniki formalne r6zni
сujцсе ten typ konstrukcji па pierwszy plan wysuwаjц si((: wyb6r konektora
wргоwаdzаjцсеgо zdanie komplementame i (fakultatywna lub оЬоwiцzkо
wa) obecnosc i forma tzw. korelatu demonstratywnego mагkujцсеgо pozycj((
i funkcj(( zdania komplementarnego w zdaniu matrycowym. Naszym zada
niem b((dzie pr6ba wykazania, czy i w jakim zakresie mozna m6wic о kore
lacji mi((dzy sеmапtykц predykatu matrycowego i wymienionymi sygnalami
formalnymi. Innymi slowy: jak dalece predykat zdania matrycowego kon
troluje [оrш(( morfosyntaktycznц calej konstrukcji.
JuZ па wst((pie тоZnа zaryzykowac hipotez((, ze dla polszczyzny
bardziej istotna jest obecnosc i forma korelatu, podczas gdy w j((zyku тасе
donskim istоtпц rol(( odgrywa wyb6r konektora. Na gruncie polskim ten
wyb6r jest drastycznie ograniczony: jedynym konkurentem praktycznie uni
wersalnego ie (kt6re, warto przypomniec, dominuje w postaci zeby
rzadszych а-Ьу, a-ze-by

obok

r6wniez przy predykatach manipulacji) i jego sty

listycznie nacechowanego wariantu ii jest

w wцskim zakresie

jak i ew.

kiedy. Z drugiej strony, w tekscie macedonskim z podstawowym дека kon

kurujц оши, шшо, како, каде, znacznie cz((sciej r6wniez w tekseie тасе
donskim niz polskim pojawia si(( konektor zerowy. W wi((kszosci wypadk6w
selekcja konektora та implikacje semantyczne i gramatyczne i wplywa

jak

si(( wydaje - па stosunkowo rzadkie uZycie korelatu.
Korelat demonstratywny petni w konstrukcjach komplementamych
rol(( podobnц do tej, jаkц w konstrukcjach relatywnych реtпiц pronominalne
r6wniez konektory, tj. zaimki wzgl dne: wskazuje, ze zdanie w fиnkcji wyra
zenia argumentowego wchodzi w pozycjt( prymamie ргzеznасzопц dla grupy
imiennej i okresla stosunek przypadkowy, w jakim znalazlaby sit( odpowied
nia grupa imienna. Innymi slowy: precyzuje syntaktyczny stosunek zaleznos
ci mi((dzy zdaniem matrycowym i zdaniem komplementamym i tym samym
okresla blizej sеmапtyсzпц "rol((" argumentu sformalizowanego jako zdanie
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komp]ementarne. Por. пр. Marn.vi mnie ТО, ZE . , Boj
. .

Przejmuj

si

ТУМ, ZE. , Bolej
. .

si

TEGO, ZE ...

,

NAD ТУМ, ZE. . , itd. Korelat moze poja
.

wic sit; r6wnicz, w podobnej funkcji, w konstrukcjach konstytuowanych
przez predykaty manipulacji, jednak niemal wy1,,\cznie jako anafora, nie ka
tafora. Innymi slowy, w dystrybucji komplementarnej z zaleznym wyraze
niem zdaniowym, por. Pozwalam NA ТО / Роzwаlащ ZEBY. . , Zabraniam
.

TEGO / ZaЬrаniащ ZEBY. . , itp. Korelatu brak najczt;sciej wtedy, kiedy
.

zdanie komplementarne pozostaje w stosunku do predykatu matrycowego w
stosunku nominatywnym, lub akuzatywnym, а takie w1asnie stosunki domi
nuj,,\ w wypadku ргеdуkаtбw manipulacji. Niemoznosc wprowadzenia kore
latu moze Ьус гбwпiеz sygna1em, iz тату do czynienia z predykatem zlozo
пут, derywowanym, i odpowiednia pozycja jest zabJokowana, por. пр. ро].
(s)klamac

powiedziecnieprawd / cos со nie jes/ prawdq, przyczem nieak

ceptowalne jest *sklamac (О, natomiast mozliwe sklamac,
nieprawdt;, а mianowicie powiedziec, ze . .. , со jest nieprawd,,\', itp. Przyjt;cie
takiej interpretacji jest гбwпоzпасznе z przyjt;ciem tezy, ze nie wszystkie
zdania komplementarne S,,\ bezposrednio implikowane przez predykat matry
cowy, со jest sk,,\din,,\d zgodne z оgбlп,,\ teori,,\ stmktur predykatowo-argu
mentowych, w ramach kt6rej sit; tutaj pomszamy.
Specjalnego komentarza wymagaj", konstmkcje, w kt6rych korelat
wystt;puje obowi,,\zkowo j nie mozna go pomin,,\c. Опе гбwпiеz powinny Ьус
analizowane "od wypadku do wypadku", z uwzglt;dnieniem czynnika seman
tycznego - semantyki predykatu matrycowego, jak i czynnika pragmatycz
nego

idiolektu mбwi,,\сеgо. Wydaje sit; jednak, ze mozna uchwycic pewn",

og61n", linit; derywacji semantycznej odpowiednich konstrukcji. S", опе

tak

przynajmniej wynika z korpusu рrzyk1аdбw, jakim dysponujt; - konstytuo
wane przez predykaty pewnych postaw emocjonalnych i аktбw (nie werbal
пусЫ), ktбге te postawy wywo1uj,,\, czyli, innymi slowy, mit;dzy propozycj,,\
zdania matrycowego i zdania komplementarnego istnieje mniej lub bardziej
czytelny stosunek kauzacji. Por. пр. pol. lekce.vazyc,
dzi kowa6, chwa/ic,
ze ... , zem. cicsi za /o, :ге . . тас. (iо)йоiuценува, йреценува (шоа) дека/
.

.

шшо..., се забла20дарува за шоа дека / шШо.", ... 20 фалu, наградува
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за шоа дека / шШо..., се задоволува, се йрави смешен со йl0а дека /
шiUо..., се освешува за шоа UlШО ...

W pewnych wypadkach w оЬи jyzykach zarniast korelatu zairnkowc
go w tej sarnej funkcji rnoze siy pojawic rzeczownikJakt / факiii. Oczywis
cie dotyczy to uklad6w, w kt6rych zdarzenie wyrazone w propozycji zdania
kornplernentamego rnoze Ьус occnione jako fakt: jednostkowy, konkretny,
najczysciej nalez"cy do przeszlosci.
Konczqc te wst pne uwagi о korelacie w konstrukcjach kornplernen
tamych dodajrny, ze wystypuj"cc w zestawach typu "korclat

+

konektor

kornplernentamy" przyirnki nios"ce konkretne trcki predykatywne sprawia
j", zc zestawy takie nie rzadko przcrastaj" w zleksykalizowane koncktory
predykaty, por. пр. pol. dlatego :ie, fr. parceque, itp. Do konektorskiej roli
przyirnk6w па poziornie rniydzyzdaniowyrn powr6cirny w trzeciej czysci
tego tekstu.
Wypada tu jeszcze wspornnie(; о pewnej r6zпiсу rniydzy (пiе)fаktуw
пуrn zdапiеrn kоrnрlеrnепtаrnуrn rnacedonskirn i polskirn, пiе dostrzegalnej
w konfrontacji z korpusern przyklad6w, а wyraznej па t1c calosci systern6w
ternporalno-rnodalnych оЬи jyzyk6w. Маrn па mysli fakt, ze rnacedonski
dysponujc zпасzпiе szerszyrn wachlarzern tzw. czas6w przeszlych, а takZe
posiada specyficzn", nie zпап" polskiernu kategoriy grarnatyczn", przez
arnerykanskiego liпgwistу Н. Aronsona nazwanц status (Аroпsоп 196 7), ka
tegoriy о dwu czlonach, przcz inncgo liпgwistу arnerykanskicgo, У. Fricd
rnапа okreS1onych odpowicdnio jako confirmativus i non-confirmativus
(Fricdrnan 1977). Тсп bogaty systcrn dystynkcji sprawia, zc rnacedonski sc
lеkсjопujе charaktcrystyky katcgorialnц wyrazcn prcdykatywnych wystypu
j"cych w zdaniach kоrnрlеrnепtаmусh. Ро pierwszc, w zasadzie пiе ро
jawiaj" siy w nich tzw. sупtеtyсzпе czasy przeszlc, aoryst i irnpcrfekt, kt6re
jednoznacznie lokuj" dane zdаrzепiе па osi czasu, а to dlatego, ze w wypad
ku zdan kоrnрlеrnепtаmусh ta 10kata zalezy od charakterystyki kаtсgоriаlпеj
prcdykatu zdania rnatrycowcgo. Ро drugie, tzw. cym-рсrfсkt, czy tcz pcrfekt
1, zwlaszcza przy wcrbach dicendi rnа czysto zпасzспiе пiе-kопfirmаtywпе,
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со polszczyzna wyraza srodkашi leksykalnymi (rzekomo, jakoby . ..), аlЬо
kопstrukсjц реryfrаstусzпц z czasownikiem miec (por. Topolinska 2000).
2.1. Рrzеglцd macedonsko-polskich r6znic i paraleli w zakresie se
mantycznej i formalnej skladni predykat6w kognitywnych z argumentem
propozycjonalnym zасzпiешу od konstrukcji konstytuowanych przez verba
dicendi. О wyborze zadecydowala statystyczna dошiпасjа tych predykat6w
tak w tekscie jak i w slowniku i, przede wszуstkiш, zdecydowane jedno
znaczne preferencje со do selekcji konektor6w i obecnosci korelat6w. Nie
bez znaczenia jest oczywiscie i fakt, ze jest to grupa w оЬu j zykach dobrze
opisana.
Nie b dy siy tutaj zajmowac czystymi w оЬu jyzykach przy "cza
sownikach m6wienia" konstrukcjami z oratio recta. W grupie konstrukcji z
oratio obliqua podstawowy blok staпоwiц konstrukcje bez korelatu, w
kt6rych polskie zdanie komplementame wprowadza pusty semantycznie
konektor ie, а macedonskie zdanie komplementame - pusty semantycznie
konektor дека, por. пр.
(36) pol. Zawsze тOlvilam, ze

[о

si ile skonczy

(36') тас. СеК02аиt кажував дека ова лOlUО ке завриlU
itp. РоdоЬпц konstrukcje twоrzц polskie czasowniki powiedziec, twierdzic,
oznajтic, szepnqc, krzyknqc ..., macedonskie вика, вели, зборува) 20вори,
рече, jaBU, utейне, викне..., а takZe te, kt6re sekundamie imрlikujц tekst

artykulowany, tj. пр. polskie j knqc, pisnqc, wykrztusic, wyjqkac, mruk
nqc

н.,

macedonskie закука, залелека, йисне, исйелiiiечи, ЙРОJирмори...

JednakZe kazdy z tych czasownik6w tworzy r6wniez inne konstrukcje, а ich
mozliwosci skladniowe mаjц charakter idiosynkratyczny i sц prymamie
kontrolowane przez tzw. znaczenie leksykalne kaZdego z nich. Nie jest moim
zadaniem opisywa<; tutaj ty wariacjy, skцdinцd wielokrotnie i wielorako opi
sуwап!\; jej skaly dobrze ilustruj!\ pol. pmviedziec, czy тас. каже.

71
W procesie komunikacji werbalnej zazwyczaj komus komunikujemy

cos о czymSlna jakis temat. Na powierzchni tekstu pojawiaj<\ siy przy \ierbUm
dicendi te wyrazenia argumentowe, kt6re w odczuciu jego autora s<\ rele
wantne w danej sytuacji komunikacyjnej. Por.np.
(37) pol. (а) Powiedzialam (im), :ie Janek wyjechal ао [оnауnи! (ь) Powie
dzialam От) о Janku ! (с) Powiedzialam (1т) о Janku, :ie wyjechal ао
[оnауnи! (а) Janek wyjechal ао [оnауnи. Powiedzialam (Ет) о tym! (е) Ро
wiedzialam (im) о tym, :ie Janek wyjechal ао [оnауnи...
(37') тас. (а) (Им) кажав дека JaHe замuна за Лондон! (Ъ) (Им) ка

жав за JaHe! (с) (Им) кажав за JaHe дека замuна за Лондон! (а) Jaнe
замина за Лондон. (Им) кажав за шоа! (е) (Им) кажав за шоа дека
]ане замuна за Лондон ! (!) (Им) кажав како ]ане замuна за
Лондон...
Mozliwosci w оЬи jyzykach s<\ niemal w pelni paralelne. Jedynie тасе
donska konstrukcja z како (j) nie та odpowiednika polskiego. Trzeba przy
tem od razu wyjasnic, ze jest to каКО2 komplementarne, а nie како/ in
terrogatywno-relatywne. Ма опо ех definitione charakter proklityczny, pod
-

czas gdy како]

r6wniez

ех

-

definitione stoi pod akcentem retorycznym. Do

warunk6w uZycia каКО2 wr6cimy w dalszym tekScie. Со do pozostalych wa
riant6w przedstawionych w (37-37'), komentarza wymaga wariant (с), kt6ry
ilustruje mechanizm tzw. promocji (awansowania) argumentu: Janek / Jаие
jako temat wypowiedzi z pozycji (i funkcji) argumentu przy predykacie
zdania komplementarnego awansuje па pozycj(( wsp61nego argumentu przy
predykatach zdania matrycowego i komplementarnego; innymi slowy: zmie
nia si(( diateza, tj. hierarchia komunikatywna konstrukcji: w centrum uwagi
znajduje si(( nie odpowiednie zdarzenie, lecz jego protagonista. Odpowiedni
mechanizm wlasciwy jest оЬи j((zykom i dziala w nich paralelnie. W wari
ancie (d) pojawia si(( wyrazenie anaforyczne о tym ! за шой; wyrazenie о
tym samym ksztalcie pojawia si(( w wariancie (е) w funkcji korelatu

kata

fory. О ile anafora blokuje pozycj(( argumentu propozycjonalnego wspom
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nianego w poprzedzaj'lcym tekscie, katafora zapowiada argument sformali
zowany jako zdanie komplementarne. R6znica mi dzy wariantami (а) i (е),
sygnalizowana poprzez brak korelatu w wypadku (а) i jego form
ku (е), wyra:ia r6znic

w wypad

w pozycji argumentu о postaci zdania komplementar

nego w strukturze semantycznej konstrukcji: w pierwszym wypadku przed
stawia оп 'to, со zostalo powiedziane', w drugim 'to, о czym byla mowa'.
Mutatis mutandis podobnfi problematyk niosEi inne verba dicendi, а
takZe szerzej rozumiane predykaty informacyjne

(

=

predykaty przenoszenia

informacji), jak pol. oglosic, zapowiedziec, odkryc, zdradzic, przyznac,
ostrzec.. . , тас. обjави, наjави, ошкрие, uрuзна, ЙредуЙреди... Wszyst
kie опе dopuszczaj'l formalizacj bez korelatu, i to jest dla nich formalizacja
prymarna, а r6Znifi si

w zakresie innych dopuszczonych wariant6w. R6z

nice, jak juz wspomnialam, S'l росhоdщ r6znej semantyki leksykalnej i
dotyczfi nie tylko poszczeg61nych leksem6w polskich i macedonskich, ale
r6wniez wielu pozornych ("slownikowych") odpowiednik6w па linii: polski 
macedonski.

Sformulowanie

tych

r6znic

wymaga

precyzyjnej

analizy

leksykologicznej i nie jest zadaniem tego tekstu; wiele z nich odkrywa i opi
suje przygotowywany do druku slownik konfrontatywny czasownik6w pol
skich i macedonskich К. М. Soleckiej. Niekiedy, mimo obecnosci w znacze
niu predykatu komponentu 'informuje, przenosi informacj ' inne komponen
ty majEi wyzszfi rang

i blokujq mozliwosc wprowadzenia zdania komple

mentarnego w pozycj akuzatywnq. Tak пр. konstrukcje jak йрдуйреди не
К020 (за шоа) дека... , uprzedzic kogos (о tym), ie . .. pokazujq explicite, ze

pozycja akuzatiwu, tj. tzw. dopelnienia prostego jest zaj ta przez drugi argu
ment personalny danego predykatu, podczas gdy zdanie komplementarne
zajmuje odpowiednio pozycj nizszq w hierarchii komunikatywnej.
Wypada wreszcie wspomniec о istnieniu asyndetycznych konstrukcji
komplementarnych konstytuowanych przez verba dicendi. Sq to konstrukcje
о charakterze kolokwialnym, w kt6rych predykat matrycowy z reguly stoi w
1 os. sg., por. пр. pol. M6wi

ci, wcale go nie zauwazylam czy Powtarzam,

czekalam па was prawie godzin , itp., тас. Ти кажува.и, вООU1UШО не 20
забележав czy ПовЙiорува.м, ве чекав речиси цел сааш, itp.
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2.2. РоdоЬщ skladniy, jak verba dicendi mаjЦ: szeroko pojyte verba

cogitandi i cognoscendi, jak ро1. mуЛес, przypuszczac, zakladac, uznawac,
przyjmowac, rozumiec, udawac, wyobrazac sobie . , шас. мисли, йpeйlйoc
. .

alaBYBa, йрифака, разбира, се йрейрава, си замислува .., czy ро1.
.

wiedziec, шас. знае! jako ekwiwalent pol. wiedziec. Rбzпiса sprowadza siy
do tego, ze wiedziec /знае!, takZe rozumiec /разбира, pojmowac /сфаКа .
..

obok "klasycznych" zdan komplementamych рrzуjmujц takze argumenty о
postaci tzw. pytan zaleznych, do czego jeszcze wrбсimу.
RБZпiса miydzy polskim i macedonskim rбwпiеz w tej grupie cza
sоwпikбw wypowiada siy w obecnosci macedonskich konstrukcji z како2'
Por. пр.
(38) pol. MySlfi /przypuszczam /wiem ... ze Jurek kupil to auto
(38') шас. Мислам / йрешйосшавувам / знам... дека / како Гоко ja
куйи шаа кола
itp. Konstrukcje z како sц statystycznie znacznie rzadsze od konstrukcji z
дека, natomiast zakresowo mоgц: si!( pojawic przy wszystkich czasownikach
tej grupy.
2.3.

Specjalnego

komentarza

wymaga

skladnia

zdan

komple

mentamych zdominowanych przez v'erba sentiendi. Ро stronie macedonskiej
pojawia siy tutaj nowy konektor, homonimiczny z relativum generale: шШо.
Por.np.
(39) ро1. Martwifi sifi /Martwi mnie, ze Hania ostatnio tak ile wyglqda
(39') шас. Се :Zрuжам / Ме :Zрижи шшо / ? дека Ана шолку лошо из
гледа во йоследно време
czy
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(40) pol. Ciesz si / Cieszy mnie, ze Jurek zdal wreszcie (еn egzamin
(40') тас. Се радувам / Ме радува шшо / дека

ГОКО

наjйосле 20 йо

ложи шоj исйиш
itp. Przedmiot uczucia jest па og61 identyfikowany z jego рrzyсzуШ\, totez
obok konstrukcji komplementamych wystурujц r6wniez konstrukcje kauza
tywne, por.
(39") pol. Martwi si , Ьо Ania ostatnio tak ile wyglqda
(39"') тас. Се 2рllжам йорадu шоа шшо Ана шолку лошо изiледа во

йоследно време
itp. Do zwiцzk6w miydzy konstrukcj komplementam

i "wlasciwym" zda

niem zlozonym wr6cimy w trzeciej czysci tego tekstu.
Nie jest r6wniez przypadkiem, ze przyklady 39-40 reprezentuj dwa
warianty diatetyczne. W ukladach typu cieszy mnie.

. .

/ ме радува . podmiot
..

uczucia znajduje siy w hierarchii komunikatywnej па drugim planie, zdomi
nowany przez samo uczucie, kt6rego nie kontroluje, natomiast przedmiot /
przyczyna uczucia awansuje do pozycji nominatiwu, por. Cieszy mnie to
(ze . .), Ме радува шоа (шшо . ). Warto przypomniec, ze wlasnie tego typu
.

.

konstrukcje pod]egaj

.

wt6mie relatywizacji, о czym byla mowa wyzej, w

pierwszej czysci tego tekstu (por. typ: Ania ostatnio ile wyglqda, со mnie
martwi, itp.).
2.4. Od konstrukcji ze zdegradowanym pierwszym personalnym

argumentem juz tylko krok do bardzo licznych w оЬи jyzykach konstrukcji z
predykatem uog61nionej осепу, kt6re r6wniez w j zyku macedonskim naj
chytniej przyjmuj шшо jako komplementamy konektor. Por. пр.
(41) pol. То dobrze.

..

/ Dobrze, ie Jurek juz wyjechal
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(41') тас. Добро (е) шйlо

ГОКО веке oйluailiYBa

czy
(42) р01. То straszne, ze nikt ти nie pom6g1
(42') тас. Грозно е шйlо HUKOj не МУ йомогнал
a takZe
(43) р01. Szkoda, ze о tym nie wiedzialam
(43') тас. Шйlейlа шiuо не знаев за шоа
czy
(44) р01. То prawda, ze oni sq w citizkie} syluac}i
(44') тас. BиcйlиHa е дека I? ulйlo йlиe се во Luешка Сluuуацujа
itp. Jak wynika z ргzуktаdбw, predykat zdania matrycowego та wyktadniki
niewerba1ne, tzw. predykatywy; morf010gicznie sц to najczysciej ргzуstбwki,
rzadziej spetryfikowane, nieodmienne postaci rzeczownik6w. Do idiosynkra
tycznych wlasciwosci konkretnych predykatyw6w na1ezy оЬоwiцzkоwа lub
fakultatywna obecnosc copuli, przyczem w p01szczyznie jest to czysto zaim
kowa copula 10.
Konstrukcje uog61nionej осепу ех definilione геаlizujЦ siy па ро
wierzchni tekstu jako jednoargumentowe, tj. bcz wskazania autora осепу.
Obowia,zkowa linearyzacja wysuwa па pierwsza, pozycjy wyrazenie predyka
tywne. Zmiana topika1izacji prowadzi do rozbicia konstrukcji па dwa wypo
wiedzenia powia,zane апаfощ, рor. пр.
(42") pol. Nlkt 1т nie pom6gl. То straszne!
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(42"') тас. Нико} не им Uом02нал. Тоа е 2РОЗНО!
Kondensacja i zmiana topikalizacji moze r6wniez zmieni6 hierarchi« zalez
nosci gramatycznych i dominujl:\:cemu semantycznie predykatowi осепу па
rzuci6 posta(: adverbiale, рог.
(44") pol. Oni sq naprawd

w ci'i.zkie} sуtиас}i

(44"') тас. Тие се навиешина во шешка Сllшуаци}а
itp.
W opozycji do pozostalych konstrukcji komplementarnych kon
strukcje uog6Inionej осепу z punktu widzenia skladni formalnej wypada
uzna6 za wt6rne. Таю wniosek narzuca fakt blokady gramatycznej podsta
wowego skl:\:dinl:\:d dla predykat6w drugiego rz«du wyjsciowego argumentu
personalnego. Jednak semantycznie argument ten jest оЬеспу, jest nawet jed
noznacznie zidentyfikowany: осеп« feruje апtог tekstu; То straszne, ze

. . .

to

tyle, со 'uwaZam, ze to straszne Ze ... ' itp., тату wi«c tu de Jacto dwupiyt
rowl:\: konstrukcjy komplemen

. Macedonski i polski nie r6znil:\: siy pod

tym wzgl«dem, а podobne konstruk:cje zпаjц i inne jyzyki indoet1fopejskie.
Warto odnotowac, ze konektor

шй10

obok skqdiщd podstawowego dla

zdaii komplementamych да wysti(puje przy predykatach v.'УгаZаjцсусh uczucia i/lub
oceni( uоgбlniощ гбwniеz w ji(ZYku serbskim i chorwackim (рог. Ри1jановиh 1981).

2.5. Wypada tu przedstawi6 r6wniez таlц grupy predykat6w wyra
zаjцсусh stany emocjonalne, kt6re wymagajl:\: konektora komplementarnego
w postaci tzw. przysl6wka wzglydnego czasu, pol. kiedy, тас. КО2а; sц to
predykaty о wykladnikach jak pol. lиbiс,

иwiеlbiас, nienawidziec, nie

z nosic... , тас. сака, обожава, ужива, мрази, не Uоднесува .., por.np.
.

(45) pol. LиЫ'i. / Uwielbiam, kiedy mi opowiadasz
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(45') тас.

Сакам / Уживам КО2а ми раскажуваш

itp. Polskie konstrukcje tego typu znaj(\ r6wniez (kolokwialny

1)

wariant z

jak:
(45") pol. Lubi / Uwielbiam,jak mi opowiadasz
Jest to kolejne potwierdzenie ternporalnego odcienia jak z> nie bez wplywu,

Ьус

rnoze, niern. als. Odpowiednie konstrukcje rnacedonskie nie przyjrnujft

KaKOz.
2.6. Коlеjщ niezbyt 1iczn(\, а1е statystycznie CZyst(\ w tekstach i
doniosl,\ sernantycznie grupy, ktбга wyrnaga specjalnego kornentarza, tworz(\
predykaty percepcji zrnyslowej, przede wszystkirn wizua1nej i audytywnej
(р01. widzieс, obserwowa/:, przyglqdac si , patrzec ... , slyszec, sluchac, przy

2леда, види, йосмашра, оЙсервира... , чуе,
слуша, Йрислушкува... , чувсЙlвува...). Predykaty tej grupy dopuszczaj(\
sluchiwa/: si ... , czuC. .. , тас.

ki1ka typ6w kornp1ernentacji. por.np.
(46) р01. Widz , ie Jurek myje auto
(46') тас.

Гледам дека tоко ja мие колаi71а

obok
(47) pol. Widzfl, jak Jurek myje auto
(47') тас.

Гледам како tоко ja мие колаша

itp. О i1e pierwsza para zdan (46-46') przynosi konstatacjy faktu / sytuacji,
kt6ra znajduje siy w р01и percepcji rn6wi,\cego, druga (47-47') inforrnuje, iz
rn6wi(\cy s1edzi przebieg rozgrywaj,\cej sit; akcji / procesu, z kопiесzщ pre
supozycj(\, iz jest to akcja dynarniczna. W tej drugiej parze ро stronie тасе

78
donskiej znajdujemy znane juz z poprzedniego tekstu KaK02;l tj. kaKO-kо
nektor, а nie kako-zаimеk pytajny, а ро stronie polskiej, ро raz pierwszy w
dotychczasowym przegl'ldzie, pojawia siy polskie jak], tj. proklityczne jak w
fиnkcji konektora komplementarnego. Wydaje siy, ze wlasnie ten typ kon
strukcji, gdzie macedonskie дека i како wystypuj'l w tym ватym kon
tekscie, ale z rozщ motywacj'l semantyczn'l, jest zr6dlem ekspansji ko
nektora како па konteksty, kt6re niweluj'l opisywan'l r6znicy znaczeniow'l.
Konstrukcje, kt6re ilustruje para (47-47') maj'l jeszcze jеdщ вресу
ficzn'l сесЬу strukturаlпо-sеmапtyсzщ: dopuszczaj'l awans pierwszego argu
mentu predykatu zdania komplementarnego do pozycji drugiego w hierarchii
argumentu predykatu matrycowego, por.

(48) ро1. Widzfi Jurka jak myje auto
(48') тас.

Го 'гледам tOKO како ja .мие колаша

itp. Otrzymujemy w rezultacie tej promocji hуЬrydalщ konstrukcjy komple
mentarno-relatywn'l (czy: relatywno-komp1ementarn'l), kt6ra па gruncie ро]
skim - сЬуЬа bez straty informacji - moze Ьус zastцpiona przez zdanie z
transform'l imieslowow'l, tj. przez

(48") pol Widzfi Jurka myjqcego auto
.

а sщd da1szy krok prowadzi do konstrukcji z apozytywnym zdaniem
wzglydnym:

(48'11) pol. Widzfi Jurka, ktory myje аШо
Wszystkie trzy po1skie warianty omawianej konstrиkcji mozna parafrazowac
jako 'widzy Jurka w czasie / w sytuacji, kiedy myje auto', со pozwala pod
kreS1ic сhаrаktеrystyсzпц d1a predykat6w percepcji zmyslowej synchroni
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zacjy оЬи "zdarzen". W systemie macedOllskim brak przymiotnikowego

participium praesentis activi. Polskiej konstrukcji (4811') odpowiada
(481111) тас. Го 'гледам Гоко коj(ШlUО) ja мие колаша
We wszystkich ukladach jednoznacznie relatywnych brak wspomnianego
znaczenia przebiegu czasowego / dynamicznego charakteru obserwowanego
zdarzenia, tj. znaczenia, kt6re wпоszц kOllstrukcje zjak i како.
KOllstrukcje typu (48- 48') w jyzyku macedonskim mаjц jeszcze je
den rzadki wariant, wspomniany wyzej w pierwszej czysci tego tekstu. Jest
to kolejllY wariant hybrydalny, relatywno-komplemelltamy, typowo balkan
ski, powstaty pod wptywem greckim, z przys16wkiem relatywnym miejsca
(tj. z odpowiednikiem polskiego gdzie w konstrukcjach typu tam, gdzie.. ) w
.

funkcji konektora. Znam ten typ konstrukcji z dialekt6w macedonskich,
przyktady z literatury piyknej, wszystkie росhоdzцсе od jednego autora,
zawdziyczam

ВШаrowskiеj. Рог. пр.

(481111') тас. Една вечер, Oluец Иларион 20 забележа Бонеши каде
шшо се врши аред врашаша на неjзuнatuа соба
czy
(48111111) тас. Луiешо, гледаjкu 20 Несшора каде шшо ги фрла умре

нише во жешка вар, му рекоа...
ОЬа przyklady росhоdzц z tomu Jowana Strezowskiego "Злодобро" (wyd.
"Наша книга", Skopie

1990).

W оЬи, podobnie jak w dalszych dwu przy

kladach z tego samego tekstu explicite okreslone sц przestrzenne parametry
wsp61nego argumentu predykatu matrycowego i predykatu zdallia relatywno
komplementamego. Nie istnieje natomiast, о Пе mi wiadomo, jednoznacznie
komplementamy model typu:

Бонеши се врши..., itp.

*

..

. оШец Иларион забележа каде ШlUО
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Szerzej о tzw. przysl6wkach zaimkowych w funkcji konektor6w
komplementarnych por. Topolinska

2001.

3. Оdr((Ьщ, sресуfiсzпц form(( kоmрlеmепtасji staпоwiц tzw. pyta

nia zalezne, gdzie "zalezne" nalezy czytac: implikowane przez okreslone
predykaty i syntaktycznie zajmuj11ce pozycj

wyrazen argumentowych przy

tych predykatach.
Semantyk« pytari zaleznych w j«zyku polskim opisal М. Swidziriski

(1993), оп takZe zеstаwЙ roboczy indeks polskich wyraZen predykatywnych,

kt6re dорuszсzаjц wугаzепiа argumentowe w formie pytan zaleznych. Na
gruncie macedonskim problem pytan zaleznych nie jest opracowany то
nograficznie. Podstawowe informacje mozna znalezc w pracach L. Minowej
G'urkowej

(Л. Минова-Гуркова 1987,1994).

R6znice mi dzy polskim i macedonskim w zakresie komplementacji
w formie pytari zaleznych maj11 charakter idiosynkratyczny i S11 scisle zleksy
kalizowane, а wi c rozpatrywanie ich nie nalezy do zadari tego tekstu. Ogra
nicz si« do podania charakterystycznych przyHad6w w оЬи j«zykach.
Komplementarne pytania zalezne sц formalnie identyczne z ру
taniami niezaleznymi, а ich podstawowa k1asyfikacja semantyczna jest scisle
skorelowana z fогmц sупtаktусzщ. Wypada m6wic о trzech zasadniczych
grupach, tj. (а) о tzw. pytaniach о rozstrzygni«cie (аа) prostych, po1ski
nie wiem, CZY . . , тас.

typ

ДАЛи. .., i (аЬ) dyzjunktywnych, pol. nie
ДАЛИ рИЛИ q, oraz (Ь) о tzw. pyta
niach cZ11stkowych, ро1. nie 1vieт, ПО / KOGO. . / KIEDY... , тас. не знам
.

не знам

wiem, CZYp CZY q, тас.

не знам

.

КО]/ КОГО... / КОГА. . , itd.
.

Sposr6d wyroznionych tutaj w

2.1.

2.6. grup predykat6w matry

cowych pytania zalezne jako form« komplementacji dорuszсzаjц niekt6re
predykaty komunikacji werbalnej

(2.1.), niekt6re predykaty postaw / stап6w
(?) intelektualnych (2.2.) i predykaty percepcji zmyslowej (2.6.), przyczem

nie wszystkie predykaty, kt6re dорuszсzаjц komplementacj аsеrtywщ, do

рuszсzаjц r6wniez komplementacj<; w formie pytania, i vice versa. Liczna
jest grupa predykat6w, kt6re dорuszсzаjц pytania сzцstkоwе, а nie ргzуjmujц
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w funkcji argument6w pytan о rozstrzуgш«сiе, zar6wno prostych jak i
dyzjunktywnych.
Najcz«sciej poprzez konstrukcje komplementarne z pytaniem zalez
пут autor tekstu informuje, ze posiada pewnq informacj«, albo ze pragnie jq
uzyskac. W pierwszym wypadkи w gr« wchodzq па og61 pytania czqstkowe i
mozliwa jest r6wniez komplementacja asertywna, w drugim - nie. Por. пр.
(49) pol. Powiedzial пат . / Poinformowal nas .. / DomySliI sifi ... / Przewi
dzial . . / Widzial ... / Slyszal ...... ZE ... / .. КТО / КlEDY / JАк...
. .

.

.

.

(49') тас. Toj ни рече... / Toj не информира . / Toj Йоlоди. . / Toj
Йредвиди
/ Toj виде. / Toj чу
..ДЕКА. .. / . КО] / КОГА /
.

...

..

...

.

.

.

..

КАКО...
аlе

(50) pol. Pytal ... / Sprawdzal. . / Wahal sifi . / Zastanawial sifi...... CZY . . /
CZY... CZY .. / КТО / КlEDY / JAK .. / * ZE ...
.

О О '

.

...

. .

.

.

О О ,

(50') тас. Toj Йрашуваше.. . / Toj ЙроверуваUlе. . / Toj се колебаше...
... ДАЛи. . / . . ДАли. .. ДАЛи. .. / .. КО] / КОГА / КАКО
/
*. .ДЕКА...
.

.

.

.

...

.

W pewnych wypadkach, jak zwykle w sferze komplementacji, роjаwiаjц si«
idiosynk.ratyczne, zleksykalizowane r6znice mi«dzy j«zykami. Tak пр. naj
CZ«stszy w tekstach przekladowych macedonski odpowiednik polskiego zas

tanawiac sifi (nad czym, ), tj. размислува (за нешйlо), zachowuje si« ро
dobnie jak pol. rozmyslac (о czyms) i nie wyklucza komplementacji
asertywnej.
Dla okreslenia granic dopuszczalnosci odpowiednio komplementacji
asertywnej i interrogatywnej wazny jest modalny kontekst uZycia danego
predykatu matrycowego, kt6ry jest zdolny zasadniczo zmienic informacj« о
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stanie swiadomosci / poinformowania autora tckstu, jakq sugeruje predykat
uzyty niezaleznie, por.
(51) pol. Dowiedzial si , 'lE jego sprawa jest juz zalatwiona / Dowiedzial
si , КТО zalatwial jego spraw
jest juz zalatwiona / Chcial si

- Chcial si

dowiedziec, CZY jego sprawa

dowiedziec, КТО zalatwial jego spraw

(51) тас. Toj дозна ДЕКА не20вuош йредмеш веке е решен / Toj
дозна КО] 20 решавал не2овuош йредмеш - Toj сакал да дознае
ДАЛИ не20вuош Предмеш е веке решен / Toj сакаше да дознае КО]
20 решавал не20вuош йредмеш

itp. Do "najsilniejszych modalizator6w" nalezy, jak zwykle, negacja. Wyzej
byla juz mowa

о

derywowanych konstrukcjach typu pol. Nic m' nie wia

domo, zeby ktos tu wchodzil, тас. Не ми е йознашо

j

HeKo

овде, itp. Teraz chcialabym raz jeszcze przypomniec rekcj

да влеryвал

polskiego w ie



dziec, тас. знае, por.

(52) pol. Wiem, ZE ... / Wiem, КТО / KIEDY / JAK... / *Wiem, CZY... - Nie
wiem, CZY.

. .

/ Nie wiem, КТО / КlEDY / JAK.

..

/ . nie wiem, ZE . . /
. .

.

ZEBY...

(52') тас. Знам ДЕКА

...

/ Знам, КО] / КОГА / КАКО... / *Знам

ДАЛи. .. - Не знам ДАЛИ . / Не знам КО] / КОГА / КАКО... / ... не
..

знам ДЕКА... /ДА ...

Zapis

. . .

nie wiem, ZE . / ZEBY... // ...не знам ДЕКА .. /ДА. . sygnalizuje,
..

.

.

ze ostatnie dwa typy rekcji wутаgajц odpowiednich warunk6w konteksto
wych, por. пр. Ja oficjalnie nie wiem, Йе . / ]ас офuцujално не знам
.

.

дека... itp., por. tez wyzej wspomniany przyklad z zeby . / да... Dodajmy,
.

ze caly czas mowa tu

о

.

macedonskim знае1; dwie formy homonimiczne,

знае2 i знаез to ekwiwalenty odpowiednio polskich znac i umiec, tak wicrc

macedonska forma знае w stosunku do polskiego znac jest klasycznym
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przykladem tych zleksykalizowanych idiosynkratycznych r6znic miydzy оЬи
jyzykami, о kt6rych wielokrotnie byla mowa wyzej.
4. Jak juz wspoтnialam па росzцtku, nie zajmujy siy tutaj problema

tyk nominalizacji, tj. nie interesuj" тnie konstrukcje, w kt6rych propozycja
argumentowa та postac suhstantivuт (de)verhale. Wypada jednak, jak siy
wydaje, poswiycic trochy uwagi predykatom drugiego rZydu, kt6rych wy
kladniki werbalne w jednym lиЬ drugim jyzyku w pozycji drugiego (рroро
zycjonalnego) argumentu przyjmuj

wyl cznie grupy imienn . Dla polsz

czyzny sрощ grupy takich predykat6w wyodrybnila w swojej monografii
Zaron (1980 : 121-129), dla macedonskiego problem nie jest opracowany, а
па podstawie wlasnej kompetencji nie uтialabym podac ani jednego przyk
ladu fuпkсjопujцсеgо w otwartej derywacji syntaktycznej (por. nizej przed
stawiony podzial polskich przyklad6w Zaron). Juz sam ten fakt sklania do
przyjrzenia siy blizej inwentarzowi, kt6ry przedstawia Zaron.
przede wszystkim muszy stwierdzic, ze w moim odczuciu inwentarz
ten obejmuje m.in. (а) liczn grupy czasownik6w, kt6re w funkcji argumentu
propozycjonalnego przyjmuj

nie tylko nominalizacje, а1е r6wniez zdanie

komplcmcntame, najczysciej z obowi zkowym korelatem, oraz (Ь) mal grupy
czasownik6w synsemantycznych, kt6re z odpowiednio wyselekcjonowanym

suhstantivuт (de)verhale tworz peryfrastyczne wyrazenia predykatywne.
Do grupy (а) nalez m.in. wyтowic sift., zajтowac sfft., sprzykrzyc
sobie, poтscic..., zrezygnowac, afirтowac, deklarowac, wyperswadowac. . .
S to па og61 predykaty semantycznie zlozone, kt6re w macedonskim czysto
nie maj

odpowiednik6w leksykalnych. РоdziеШат je graficznie па dwie

grupy, zeby wyr6zni6 forтacje о podstawach zapozyczonych, kt6re zreszt
semantycznie "zachodz " па forтacje о odziedziczonych podstawach slow
ianskich. Czysci z nich brak w "Slowniku syntaktyczno generatywnym cza
sownik6w polskich" (red. К. Polanski, 1980-1992), а czysc obecnych w tym
slowniku pozycji przewiduje realizacje ze zdaniem komplementarnym.
S
przyjmuj

jednak w inwentarzu Zaron verha, kt6re i w moim poczuciu nie
uzupelnienia zdaniowego, por. пр. poI. uniknqc (czegos)

-

тас.

одбеzна (нещшо), аlе i одбеzна да . Wydaje siy zrеszщ, ze wszystkie
.

.
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polskie czasowniki z wbudowan,\ negacj,\, jak uniknqc,

u chyli{;

sitt, }vymo}vic

sitt itp. zawieraj,\ sktadnik semantyczny 'zrobi6 cos, zeby nie ... ', со zbliza je

do synsemantycznych czasownik6w mojej grupy (Ь).
Do grupy (Ь) zaliczam пр. pol. dokonac, przeprowadzic, urzqdzic .. .
w ich sekundarnej fиnkcji akcyjnych sktadnik6w takich zlozonych рге
dykat6w jak przeprowadzic operacj , dokonac zamiany, urzqdzi!: scen

itp.,

а takZe takie predykaty "fazowe" jak wdrozyc, z}vlekac, powstrzymac itp.
Wydaje siy, ze niemozliwe jest jakiekolwiek uog61nienie bez рге
cyzyjnej analizy poszczeg61nych pozycji slownikowych, jak tez bez uwzglyd
nicnia r6znic indywidualnych, ew. i regionalnych. Mozna jedynie zaryzy
kowac twierdzenie, ze widoczna w tym zakresie r6Znica - raczej i1osciowa, niz
jakosciowa

(?)

miydzy polskim i macedonskim to jeden z aspckt6w og61nie

wiykszej kondensacji tekstu polskiego tak w poziomie leksykalnym jak
morfosyntaktycznym, motywowanej dluzsz,\ tradycj,\ standardu polskiego.
5. Na tym konczy przegl'\d podstawowych modeli polskich i тасе

donskich konstrukcji komplementarnych. Postaram si(( mozliwie systema
tycznie przedstawic wnioski рlущсе z tego przegl'\du koncentruj,\c si(( па
centralnym tu dla mnie problemie sposob6w formalizacji propozycji kom
plementarnej i jej adaptacji gramatycznej do formy predykatu matrycowego.
Rozpocz((lam ten przegl,"\d pytaniem, czy i па jakiej podstawie
nalcz,"\ do niego konstrukcje, w kt6rych w funkcji predykatu matrycowego
wystypuje tzw. czasownik modalny, czy szerzej: modalne wyrazenie predy
katywne (typu pol. mос, musiec, smiec, Ьу!:
тас .

И'

stanie, powinien / powinna,

.мора, .може, с.мее, е во сосiuоjба, е обврзан... ), kt6ry w polsz

czyznie obowi,"\zkowo implikuje dopelnienie w infinitiwie. Wydaje si((, ze
przyjyte tu przeze mnie od Givona okreslenie "czasowniki manipulacji" (а
wiyc i automanipulacji), w powi,"\zaniu z og61nym zalozeniem teorii, w га
тасЬ kt6rej siy poruszam, о priorytecie znaczenia w stosunku do formy
pozwala па to pytanie odpowiedziec pozytywnie.
Skolei przyjycie, ze i11:finitivus jest jеdщ z form gramatykalizacji
predykatu komplementarnego otwiera рroЫет finitywnosci macedonskiego
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да-suЬjuпktiwu; kопwепсjопаlпа dеfiпiсjа fiпitywпоsсi, пр. ta sformulowa
па przez R. Laskowskiego w polskiej gramatyce akademickiej PAN, (Morfo
logia 1984

:

122)

przypisuje tej kategorii wyl!\сzпiе fuпkсj

wеwп!\trztеks

toW!\ i okresla j!\ jako "ораrщ о opozycjy miydzy formami flеksуjпуmi
spelniaj!\cymi
mami

[

.

.. ] funkcj

wystypuj!\cymi

w

czlonu gl6wпеgо wуrаzепiа zdaniowego i for
wyrazeniu

zdaniowym

w

funkcji

сzlоп6w

syntaktycznie zаlеZпусh". 1 dalej: " ...formy пiеfiпitywпе (nieokreslone) nie
wyrazaj!\ ani czasu bezwzgl dnego, ani trybu, ат tez kategorii овоЬу"; Wy
daje si , ze mutatis mutandis mоzпа

Щ

dеfiпiсj!\ obj!\c macedonski subjunc

tivus. Jego funkcje imреrаtУ'vпе I prohibitywne, duЫtаtуwпе, iпtепоgаtyw
пе, орtаtywпе wypada uznac za wt6me (por. Topolinska

2000

:

131-135),

zaleme od predykatu modalnego nie sformalizowanego па powierzchni teks
tu. Podobne funkcje wyksztalcil r6wпiеz polski iпfiпitiw, por. пр. wуrаzепiа
jak: Milczee!, Nie 'tvychylae sifi!, Пе czy nie ise?!, Dae сё kawy?, Siedziee Ьу
teraz spokojnie

па

plazy!. itp. Wsр61щ сесЬ!\ sеmапtyсzщ polskich kon

strukcji iпfiпitywпусh i macedonskich konstrukcji subjunktywnych jest ich
kontrafaktywnosc, ale сесЬа ta wiqze je w оЬи j zykach z calym szeregiem
iппусh modeli syntaktyczllych.
Кryteriom finity\vnosci, szczeg6Jnie w kontekscie balkanskim, poswi(fcil
\vieJe uwagi В. D. Joseph \v swojej monografii balkanskiego infinitiwu (1983); roz
patruje

оп

finitywnosc konsekwentnie jako kategori(f morfoJogicznq i przypisuje jq

wylqcznie konstrukcjom morfologicznym,
со

а

nie syntaktycznym (peryfrastycznym),

automatycznie kaze kwaJifikowac subjunktiw (grecki) jako finitywny.
W zdапiасh komplementamych implikowanych przez predykaty

manipulacji polski "tryb przypuszczaj!\cy" (conditionalis ?) z partykul!\ Ьу (z
infinitiwem jako wariantem pozycyjllym) okazal si

ekwiwalelltem mасе

donskiego subjunktiwu; innymi slowy: wyklаdпiki predykat6w matryco
wyeh tej klasy narzucajq оkrеslощ charakterystyk

kаtеgоriаlЩ wykladni

k6w predykat6w komplementamych.
- Inne grupy predykat6w drugiego rz du, kt6rych semantyka wply
wa па formy adaptacji zdania komplementamego do zdania matrycowego to
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te, kt6rych wyktadniki znату jako verba dicendi i cogitandi, dalej verba
cognoscendi, verba sentiendi, predykaty oceny, i wreszcie predykaty per

cepcji zmystowej.
- Jesli chodzi о charakterystyky kаtеgоriаlщ wyraZen predykatyw
nych, we wszystkich konstrukcjach pojawiajtt siy formy indikatiwu pra
esentis i praeteriti oraz konstrukcje modalne о projekcji przysztosciowej (w
polszczyznie tzw. czas przyszty, w macedonskim conditionalis praesentis i
conditionalis praeteriti z partykuttt ке). Dodatkowa wspomniana wyzej res

trykcja ро stronie macedonskiej to eliminacja tzw. czas6w przesztych synte
tycznych, aorystu i imperfektu. Czysto natomiast pojawia siy nacechowany
czton kategorii status, tj. nоn-соnfimюtivus. Jego pojawianie siy kontroluje
bezposrednio semantyka leksykalna predykatu matrycowego j nadrzydnie
postawa (attitude) autora tekstu: jego wielorako motywowana niechyc do
potwierdzenia wiarygodnosci referowanych fakt6w. Rzecz jasna, problem
najczysciej pojawia siy w konstrukcjach konstytuowanych przez verba di
cendi i cogitandi.
- Verba dicendi i cogitandi cechuje dodatkowo zdolnosc wittzania

zdania komplementamego w formie oratio recta, со zapewne nie jest bez
wptywu па rzadkosc wystypowania w odpowiednich konstrukcjach korelatu
w stosunku akuzatywnym (czysto m6wi / mysl о 'ут, ze ... , rzadko m6wi /
mysl 10, ze ... ). Charakterystyczne dJa nich konektory przy oratio obliqua to
pol. ze, z wariantem iz, тас. дека, z wariantem оши, wt6mie како. Przyj

mujtt one w funkcji zdan komplementamych tzw. pytania czttstkowe, odrzu
caj" "pytania о rozstrzygniycie".
- Verba cognoscendi, kt6rych klasycznym przyHadem jest pol.
wiedziei:, тас. знае], stt szczcg6lnie uczulone па obecnosc ncgacji. Odrybn"

grupy stanowitt predykaty wyrazajttce niepetntt wiedzy / оgrапiсzощ zdol
nosc przewidywania autora tekstu (pol. pytat, zastanawiat si

. . .

), kt6re w

funkcji zdati komplementamych przyjmuj" wytttcznie pytania.
- Verba sentiendi па gruncie polskim mozna okresli'; tylko ncgatyw
nic: nic przyjmujtt one иzupetnicn w postaci pytania; па gruncie тасс
donskim dochodzi do tcgo wyspecjalizowany konektor шйl0, kt6ry jednak
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uzywany jest obocznie z дека, а niekiedy ekspanduje i па inne typy kon
strukcji komplementamych, а wit;c niе stanowi jednoznacznego sygnalu.
Mutatis mutandis to samo тоZnа powiedziec о konstrukcjach z matrycowym

predykatem осепу. W calej tej grupie czt(sto daje sit( wyczuc kauzatywny
odcien zwiClzku mit(dzy zdaniem matrycowym i zdaniem komplementamym.
Trzeba tu wspomniec i mal,! grupt; konstrukcji z konektorami kiedy / ко2а.
-

Najwit;cej

сесЬ

specyficznych

wykazuje

grupa

predykt6w

percepcji zmyslowej. Nie s'! to predykaty operacji mentalnych sensu stricto
i, jak sit; wydaje, mozna s1t( tu dopatrywac zr6del ich specyfiki syntak
tycznej. Wiele czasownik6w matrycowych tej grupy nie przyjmuje komple
mentacji odpowiednio z .ie lub дека, а te, kt6re j,! przyjmujCl, majCl Ьо
monimy wzbogacone о element operacji mentalnej, por. wyzej rozwazania о
widziec] i widziec2, slyszec] i Slyszec2' Zarazem wlasnie w tej grupie jako

podstawowe pojawiaj,! sit( konektory jak i како - sygnaly dynamicznego
charakteru predykatu zdania komplementamego i wysokiej rangi wykonaw
су tej akcji w hierarchii komunikatywnej calej konstrukcji. W tej grupie
r6wniez w jt(zyku macedonskim wystt;puje sporadycznie konektor каде
шШо. Skladnia konstrukcji konstytuowanych przez predykaty percepcji

zmyslowej zdaje si\( wskazywac, ze prymama jest dla tych predykat6w
percepcja przedmiot6w materialnych, а percepcja zdarzen та charakter
wt6my. StCld powiClzania odpowiednich konstrukcji z konstrukcjami oparty
т} па relatywizacji.
- Nasze kr6tkie podsumowanie syntaktycznych sygnal6w skorelowa
nych z sеmапtyсzщ klasyfikacjCl predykat6w drugiego rZt(du zdaje sit( su
gerowac, ze konektory-wykladniki adaptacji zdania komplementamego do
zdania matrycowego nie s'! pozbawione tresci predykatywnych, powtarzajCl
cych pewne elementy tresci predykatu matrycowego, czy, w innym, ostroz
niejszym sformulowaniu: ze semantyka predykatu matrycowego naklada
okreslone ograniczenia па wyb6r konektora. Dokladniejszcj analizy wyma
gaj,! tu przcdc wszystkim konstrukcje, kt6re w funkcji konektor6w dopusz
czaj,! tzw. zaimki przyslowne typu jak, kiedy, gdzie. Warto w tym zwiClzku
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przypomniec, ze macedonskie дека
komplemcntamy

dzisiaj niетаl uniwersalny konektor

to ctymologicznie *kъdе

+

partykula -ka.

- Fakultatywna luЬ (rzadzicj) obowiqzkowa obecnosc korelatu w
konstrukcjach komplementamych jednoznacznie wskazuje па nominalny
charakter pozycji syntaktycznej otwartej dla zdania komplementamego.
Mozliwosc wystqpienia korelatu jest najslabsza, niekiedy wrycz zablokowa
па najczysciej przy tych predykatach, kt6re przyjmujq argument рroро
zycjonalny w fonnie O1'atio recta. ZaleZnosc pojawiania siy korelatu od se
mantyki predykatu leksykalnego wymaga w оЬu jyzykach szczeg61owego
zbadania, wydaje siy jednak, ze og61ne zasady Sq tym jyzykom wsp61ne, а
r6Znice majq charakter idiosynkratyczny, а CZysto zalezq wryCZ od idiolektu
autora tekstu. Dominujqcq funkcjq korelatu wydaje siy wskazywanie па
funkcjy argumentu propozycjonalnego, przyczem siatka sygna16w syntak
tycznych tej fиnkcji to siatka stosunk6w przypadkowych obowiqzujqca dla
argument6w о referentach materialnych.
Cala problematyka zwiqzana z awansowaniem drugiego argumentu
personalnego predykatu zdania komplementamego wskazuje па пiеоstщ gra
nicy, miydzy konstrukcjq komplementamq i konstrukcjq relatywnq. Z drugiej
strony trwale zestawy jak pol. dlatego, ze ... , ро to, zeby. , czy тас. зашоа
. .

шшо / зашШо..., йоради / заради шоа utШо .
.

.

wiqzq konstrukcjy kom

plementamq z konstrukcjami konstytuowanymi przez sp6jniki w randze рте
dykat6w "trzeciego rzydu" (kt6rym poswiycona jest trzecia czysc tej roz
prawki). Innymi slowy: w perspektywie diachronicznej granice miydzy posz
czeg61nymi typami adaptacji wzajemnej konstrukcji zdaniowych Sq plynne.
- W odr6Znieniu od konstrukcji relatywizиjqcych grupy imiennq, kon

strиkcje komplementame Sq bezposrednio kontrolowane przez semantyky lek
sykalnq predykatu matrycowego. Sщd wielosc idiosynkratycznych r6znic miy
dzy polskim i macedonskim motywowana r6Znicami w strukturze systemu
leksykalnego, przy skqdinqd w zasadzie tozsamych regulach komplementacji.

III Konstrukcja zdaniowa w funkcji wyrazenia argumentowego przy
wyraZeniu predykatywnym w formie sp6jnika
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О. KOIlstrukcje, kt6re bydq рrzеdшiоtеш rozwazan w tej CZ9sci ksiqz

ki, Sq konstytuowane przez predykaty odzwierciedlajqce tok myslellia autora
tekstu о zdarzeniach (stanach rzeczy, procesach, akcjach ... ) obserwowanych
przezen w otaczajqcej rzeczywistosci, а takze о jego wlasnych przeZyciach
wewnytrznych (tj. "zdarzeniach mentalnych"). Wyzej (por. s. 43) okreslilam
te predykaty jako predykaty trzeciego rzydu. M6wi,\:c najog61niej, odwzoro
wujq опе lancuch skojarzen autora tekstu, dostrzegane przezen zwiqzki шiу
dzy zdаrzепiашi i/lub jego wlasne konstrukcje logiczne, kt6re pomagaj,\: ти
percypowane zdarzenia porzqdkowac. Jest to najbardziej abstrakcyjna grupa
predykat6w, а kazdy z nich, ех definitione, wi,\:ze dwa агguшепty propozyc
jonalne. W jyzyku nauki, w tekstach о wiуkszуш stopniu intelektualnej kon
densacji, w tzw. kr6tkiej informacji prasowej wykladnikami tych predyka
t6w s,\: cZ9sto czasowniki, jak пр. pol. wspolistniec, poprzedzac, nast powac
ро, wykluczac, iтplikowac, powodowac, wywolywac, wynikac, warunko
wac . , тас. сосушi71есili.вува, йреЙlходи, следи, исклучува, u..м Йлику
.

.

ва, йредuзвuкува, йроизле'iува, обусловува... Por. пр.

(1) pol. МО} brak zaujania spowodowalo }ego dziwne zachowanie w osta/
nich miesiqcach

(1') шас. Mojai71a 1iедоверба ja йредuзвuка 1ie'ioBoi71o чуд1iО однесу
ва1-Ье во йослед1iиii1е ..месеци

czy

(2)

pol. Ich udzial w dyskus}i }est uzalezniony od terminowego przy}azdu

pociqgu
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(2') тас. НuвНОЙl0 учесйlво во дuскусujаша е обусловено со навре
.меио СШU2uуваfbе на возош

itp. Argumenty propozycjonalne przybieraj", w tych konstrukcjach posta6 по
minalizacji. W procesie codziennej "normalnej" komunikacji powicdzieli
bysmy raczej:

(1") pol. Nie иj'ат ти,
(1"')

ВО w ostatnich miesiqcach zасhоwиjе sl/? dziwnie

тас. Не .му верува.м,

БИДЕГКИ во йоследнuше .месеци чудно се

однесува

czy
(2") pol. B/?dq исzеstniсzус w dуskиsji, JEZELIpociqgprzyjedzie w terminie
(2"') тас. Ке учесшвувааш во дuскусujаi71а АКО возош ЙРUСШU2не
на вре.ме

itp., tj. uzylibysmy konstrukcji, w kt6rych predykat konstytutywny przybiera
postac sp6jnika, а argumenty propozycjonalne - posta6 роwiцzапусh tym
sp6jnikiem wyra.zcn zdaniowych. Sam fakt nominalizacji, а takZe zwiцzапа z
nim czysta blokada реwnусЬ pozycji argumentowych swiаdсzц о wt6mosci
konstrukcji typu

(1-1') czy (2-2')

w stosunku do

(1"-1!!!)

czy (2"-2"'). Moznaby

siуgnцс glybiej i starac siy wyjasnic, dlaczego konstrиkcje typu

(1-1'),

(2-2') w

оЬи jyzykach таjц najczysciej wt6mц diatczy, do czego jeszcze wr6cimy.
W dalszym tekscie zajmiemy siy апаlizц polskich i macedonskich

konstrukcji konstytuowanych przez predykaty sp6jnikowe, tj. konstrиkcji,
kt6re we wszelkich klasyfikacjach semantycznych i syntaktycznych sц
pierwszymi kandydatami do tytulu zdan zlozonych. W procesie analizy
wprowadzam mutatis тutandis to samo rozumowanie i ten sam typ zabie
g6w, со w analizie zdan prostych ("niezlozonych"), а to znaczy ш.iп. ze od
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rzucam podziat па parataksy i hipotaks((. Jest

011,

w moim poj((ciu, prostf\ ро

сhоdщ semantycznej klasyfikacji ргеdуkаtбw i l1ie widz(( агgumепtбw, ktбге
l1akazywatyby przyjf\c go za zasady organizacyjl1f\ zbioru zdan ztozonych.
Odrzucam гБWl1iеz siatk(( poj((ciowf\, ktбга nakazuje wyгБZl1iас w
zdal1iu ztozonym tzw. zdanie gtБWl1е (nadrz((dl1e) i zdanie poboczne (pod
rz((dl1e). Podobnie jak w al1alizie zdal1ia prostego przyjmuji(, ze nienacccho
wanf\ diatezy l1arzuca prcdykat zgodnie z okreslonq hierarchiq komul1ika
tywnq геfегеl1tбw wyrazen argumentowych: 'ja I ty I cztowiek

wykol1awca I

inicjator czynnosci I nosiciel stal1U... ' itd., а wyktadl1ikiem tej hierarchii jest
charakterystyka kategoriall1a kOl1stytutywnego verbum finitum, tak w anali
zie zdal1ia ztozonego predykat (w postaci sрбjl1ikа) l1arzuca punkt odniesie
nia dla l1aszej осепу zdarzen, tj. hierarchi(( powiqzanych przez tel1 sрбjl1ik
propozycji. "Zdanie gtбwпе" to argumel1t \vyгБZпiопу, tj. propozycja domi
l1ujqca przy hierarchij niel1acechowanej. Paralele obejmuje гбwпiеz sytuacje,
kiedy tel1 sam predykat та kilka wyktаdl1ikбw pozostajf\cych w stosul1ku
konwersji, tj. wymuszajqcych гБZl1f\ hierarchi(( агgumепtбw. W poziomie
zdania prostego, пр. w zdaniu konstytuowanym przez fiпitуwщ form« cza
sowl1ika kupowac argumentem wугбzнiопуm b((dzie 'kupujqCY', а w zdaniu
kопstуtuоwапуm przez fiпitуwщ form(( czasownika sprzedawac

'sprze

dajf\CY' , i podobnie w poziomie zdania ztozonego w zdal1iu konstytuowal1ym
przez sрбjпik Ьо, czy poniewaz argumentem wугбzпiОl1уm b((dzie 'рпу
czyna', а w zdaniu konstytuowanym przez totei czy tak ie...

'skutek'.

Argumel1t wyгбzпiопу w strukturze semantycznej predykatu nie mи
si Ьус zarazem argumentem wугбzпiопуm w kategoriach tzw. funkcjonalnej
perspektywy tekstu (topikalizacji). Sygnatem jyzykowym ewentualnego
wtбrnеgо wyгбzпiепiа bywa zazwyczaj linearyzacja illub intonacja zdanio
wa. Tak пр. zdanie Jurek poszedl do teatru spotkamy w sytuacji, w ktбгеj
mowa о tym, kto z kоlеgбw jak sp((dzil wiесzбг, а zdапiе Do teatru poszedl
Jurek kiedy mowa о tym, kto poszedt do teatru. Podobnie zdanie Wlamy
wacze pojawili si?, kiedy wszyscy jui spali spotkamy w sytuacji, kiedy mowa

о oko1icznosciach wtamania, а zdal1ie Кiedy ws

scy jui spali, pojawili si

wlamywacze w tekscie, ktбry opisuje sekwencj(( wураdkбw, jakie mialy

93

mleJsce krytycznej посу. Fakt, ze konstrukcja zdaniowa konstytuowana
przez predykat sp6jnikowy та zawsze i tylko dwa argumenty, nieoboj«tny
dla genezy dychotomii: zdanie gl6wne - zdanie poboczne, dla analizy Ые
rarchii semantycznej i/lub pragmatycznej jest bez znaczenia.
Tekst widziany jako seria zhierarchizowanych struktur predykatowo
argumentowych (PAS) rozwija siy w okreslonym porzqdku, kt6ry narzuca
ти autor. Podstawq tego porzqdku jest bicg asocjacji autora, za kt6rym то
ze, ale nie musi si« ukrywac porzqdek w czasie, lиЬ glt(bszy porzqdek rozu
mowania ujawniajqcego zwi,\zki przyczynowe. Poddamy tutaj kolejno anali
zie polskie i macedonskie konstrukcje konstytuowane przez predykaty sp6j
nikowe dzielqc te predykaty (а) па takie, kt6re same przez si<; sygnalizuj,\
jedynie zwiqzek mi9dzy zdarzeniami nie ujawniajqc bazy asocjacji (tj. proste
predykaty asocjatywne), (Ь) takie, kt6re ujawniaj,\ zwiqzek w czasie, i wresz
cie (с) takie, kt6re m6wiq о zwi,\zku przycZYl1owym. Dodajmy, ze kOI1
strukcje konstytuowane przez proste predykaty asocjatywne mog,\ jedno
znacznie komunikowac zwiqzek w czasie luЬ zwiqzek przyczynowy, podob
nie jak konstrukcje konstytuowane przez predykaty temporalne mog,\ komu
nikowac zwi'\zek przyczynowy, nie wynika to jednak z tresci sp6jnika
predykatu, tylko z tresci wyrazen argumentowych iIluЬ z naszej og61nej
"wiedzy о swiecie". Por. пр. (а) Jurek оЫаl egzamin 1 przyszedl kolejny list
od Hani

-

nie znamy bazy asocjacji, moze to Ьус па przyklad odpowiedi па

pytanie Со nowego?, itp. wobec Wr6cilam do domu 1 zabralam si
wania obladu

-

do goto

jednoznaczne nast9pstwo w czasie, czy Pierwszy raz jawnie

skrytykowalam szeJa 1 nazajutrz otrzymalam ИJутоwiеniе

jednoznaczny

zwiцzеk przyczynowy; por. tcz (Ь) КlEDY Jurek оЫаl kolejny egzamin,
тата byla chora ze zтагtи!iеniа

za zwiцzkiem w czasie kryje si« zwiqzek

przyczynowy .
1 jeszcze jedna uwaga

па temat mozliwosci i potrzeby paralelnego

traktowania struktur semantycznych konstytuowanych przez verbum finitum
z jedllej i przez conjunctio z drugiej strony. Mysl<;

tu

о fonnach powierzchllio

wej realizacji implikowanych argumcllt6w. Istnieje cala skomplikowana siat
ka regul okreslaj,\cych mozliwosci kontekstowego "zerowania" lub trwalego
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blokowallia pewnych pozycji argumentowych przy predykatach werbalnych
(por. пр. Karolak 1984). Mutatis mutandis podobnq problematyky narzucajq
predykaty sp6jnikowe. Sq опе

ех

definitione dwuargumentowe, jednak nie

rzadko tylko jedl10 wyrazenie argumentowe realizuje sift': w granicach struk
tury zdaniowej konstytuowanej przez dany sp6jnik. Drugi argument (scislej:
hierarchicznie i linearnie pierwszy argиment) kryje siy w poprzedzaj,\cej
раrШ tekstu, albo tez wypada go odczytywac z konsytuacji. Por. пр. kon
strukcje jak: Zapadla cisza. Wszyscy siedzieli рrzуgш Ыеni. 1 WTE-:DY Jurek
powiedzial

пат

о przyjeidzie Basi, czy Wszyszcy przekonywali mnie, zebym

si€ wyco.fal. ALE ja wiedzialem swoje, itp. Tak uiyte leksemy i lub ale cZft':sto
bywajq осетапе jako partykuly. Wydaje mi sift':, ze wlasciwiej byloby т6
wic tu о specyficznym uzyciu predykat6w sp6jnikowych

funkcja nawiqza

nia (odsylacz anaforyczny) jest w takich wypadkach zawsze оЬеспа, par
celacja tekstu jest - jak zwykle - motywowana ekspresywnie. Podobnie w
sytuacjach, kiedy nowy passus tekstu zaczyna siy пр. od 1 со teraz? , А с о
dalej? itp. Rozci,\gaj,\c ty analogiy powiedzialabym, ze tak uiyte wtedy jest
pozycyjnym wariantem kiedy, i dalej пр. dlatego jest pozycyjnym wariantem
Ьо czy poniewaz, itd. Postaram siy takie stanowisko systematycznie ilus
trowac w dalszym tekscie tak polskim jak i macedonskim materialem
przykladowym.
1. Konstrukcje konstytuowane przez proste predykaty asocjatywne.

1.1. Koniunkcja.

Koniunkcja naleiy do predykat6w, kt6re przyjmu

jq zar6wno argumenty zdarzeniowe jak i przedmiotowe, tj. mozemy m6wic
zar6wno о konjunkcji zdarzen jak i о konjunkcji przedmiot6w materialnych.
Jak z tego wynika, wykladniki koniunkcji funkcjonujq zar6wno w poziomie
zdania jak i w poziomie grupy imiennej. Nas tutaj interesuje koniunkcja
zdarzen.
Baza asocjatywna koniunkcji praktycznie nie zna ograniczen i czysto
jest wyznaczana wylqcznie przez czynniki pragmatyczne.
Najprostszym wykladnikiem koniunkcji jest w оЬu interesujqcych
nas jyzykach i / и. Por. пр.
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(1) pol. Ostatnio duio czytam i zajmuj sifi. domem
(1 ') тас. Во йоследно вре.ме .мно2у чuiПа.м и .му се ЙocвeLТiyвa.м на
дo.мoLТi

czy

(2) pol.

fV moich oczach zapadl mrok i park opustoszal

(2') тас. На .мои очи

йадна .мрак и йаркойl ойусше

itp. Baz'Y asocjacji w pierwszym wypadku mozemy okrcslic jako 'to, со os
tatnio wypelnia czas autora tekstu', w drugim 'zmiany, jakie zaszly w parku
па

oczach autora tekstu', itp. Przytem w оЬu wypadkach semantycznie i

syntaktycznie dopuszczalna jest r6wniez odwrotna linearyzacja wyrazen ar
gumentowych

(]

ipso Jacto odmienna diateza), por.

(1") pol. Ostatnio zajmujfi. sifi. domem i duio czytam
(1 "') тас. Во йоследно вре.ме .му се ЙocвeLТiyвa.м на до.моШ и .мно2у
чиLТiа.м

czy

(2") pol. Na moich oczach park opustoszal i zapadl mrok
(2"') тас.

Пред .мои очи йаркош ойусше и йадна .мрак

Jest to charakterystyka "czystej" koniunkcji, zachodz,\cej w wypadku, kiedy
zdarzenia - referenty propozycji argumentowych s,\ "nieuporz,\dkowane" w
czasie, czy tez w ramach dowolnego innego porz,\dku. Wyzej (зд) podawa
lam przyklady "ukrytych" porz,\dk6w czasowego i przyczynowego. Cytowa
пу tam przyklad:
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(3) pol. Pierwszy raz jawnie skrytykowalam szeJa i nazajutrz otrzymalam
wym6wienie

(3') тас. Прв ilaiti jaBHo 20 кришикував щефош u наредНllОШ ден
добив ошказ
mozna оdwгбсi6, por.
(4) pol. Nazajutrz otrzymalam wym6wienie i рiеrиlSZУ raz jawnie skrytyko
walam szeJa
(4') тас. Нареднuош ден добив ошказ и йрв йаш jaBHo 20 крuшuку
вав щефоili
Jednakze, mimo pozornej "odwracalnosci" konstrukcje (3_3') i (4-4') odnosz
siy do гБZпусЬ rzeczywistosci, wyrazaj r6Zne "stany rzeczy", nalez do гбz
пусЬ !апсuсhбw przyczynowych - innymi slowy, to s

dwie r6Zne pary

zdan, а nie diatetyczne warianty jednej pary.
Poza przykladami nieodwracalnych "ukrytych" рогz dkбw temporal
пусЬ i kauza1nych istniej , jak wspomnialam, inne jeszcze typy uklаdбw
nieodwraca1nych. Por. przyklady jak:

(5) ро1. Siedzfl. i myslfl. о toble ...
(5') тас. Седам и м,uслам на iI1ебе...
czy

(6) ро1. Patrz i nie rozpoznaJfl. nikogo ...
(6') тас. Гледам и не йрейознавам ник020...
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Нр. Jak siy w)'daje, "czysta kопillпkсjа", ргzупаjшпiеj w роziошiе \\гyrazen
zdanioW)'ch, jest w praktyce zjawiskiem rzadkim; stosunkowo czystsza jest
w jyzykll dzieci i os6b malo wyksztakonych, kt6re w funkcji папаtога ku
шullljц zdarzenia bez refleksji па temat zwiцzk6w шi((dzу nimi.
Obok odziedziczonych i / u оЬа jyzyki wypracowaly z сzаsсш r6w
niez inne wykladniki koniunkcji, przy czym

przynajmniej па gruncic pol

skim, gdzie jyzyk standardoW)' та dluzsz", tradycj(( - liczniejsze s", wyklad
niki konjunkcji w роziошiе grupy iтiеплеj niz w роziошiе zdania. 1<6znica
иzyc nie jest absolutna, jednak па przyklad oraz, czy а takie, rowniei i ... ,
tak... , jak Ё... itp. maj", w poziomie grupy znaczn", frekwencjy, а w poziomie
zdania s", rzadkie i cZltsto brzmi", pretcnsjonalnie. W macedonskim w podob
nej funkcji mozna spotkac uciiio zuaKa и",) а nadto w оЬи poziomacll W)'sty
puje йа) kt6re jednak w poziomie zdania niemal zawsze niesie infonnacjy о
nastypstwie w czasie. "Сzystц" koniunkcjy sygnalizuj", ша i - sporadycznie

-

да) kt6re skolei шаjц wyrazne zaplecze regionalne. Przytem, jak siy W)'daje,
w оЬи jyzykach wszystkie wykfadniki poza i / и wbrew sekwencji linearnej
potyguj", rallgy drugiego skfadllika konjunkcji.
Nie rzadkie s'" uklady, w kt6rych mi((dzy pierwszym argllmelltem
kOllillnkcji i tапdешеш: predykat

+

drugi агguшеllt przebiega granica wypo

wiedzellia. Por. IIp. Wyrzucono nas z domu

.

1 nie pozwolono zabrac najpot

rzebniejsz.ych rzeczy, itp. W takich ukfadach ranga drugiego argumelltu r08
nie jeszcze bardziej.
Szсzеg61пц pozycjy maj,!: konstrukcje z predykatem koniunkcji przed
kaZd,!: z dwu propozycji argumentowych, tj. typ Ё..., Ё . / Н.. , и... Por.np.
. .

(7) pol. 1 kwiaty kupila, i

о

.

torcie nie zapomniala

(7') тас. И цвекеiiiо 20 куйи и i71opiilaz71a не ja заборави
itp. Konstrukcje tcgo typu \vyraznie паwiцzujц do kontckstu i/lub kOllSYtu
acji. Jcsli W)'kluczyc 8wiadomy chW)'t autorski wprowadzania czytelnika Ёn
medias res, llie mog", otwierac tckstll. Poza okreslonц baz,!: asocjacji presupo
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nuj1\ uprzedni1\ niewiary I niepewnos c autora tekstu со do mozliwej rea1izacji
оЬи zdarzen i jego "pozytywne zaskoczenie" I aprobaty, ze ta realizacja oka
zala siy mozliwa. W kolokwia1nym tekscie macedonskim obok и..., и.

..

mozna jeszcze spotka c, nadal zywe w dialektach, tureckie zapozyczenie
ем..., ем...
Na szczeg61n1\ uwagy zasluguj1\ zwi1\zki koniunkcji z negacj1\. W
naprostszym uktadzie z dоmiпujцсц koniunkcj1\ тату пр.
(8) р01.

Nie widzialam Hani i nie znam jej adresu

czemu 1itera1nie odpowiada:
(8') тас. Не ja видов Ана

Zl

не u ja знам адреса ша

lednakZe w tekscie macedonskim czysciej mozna spotkac
(8") тас. Не ja видов Ана Hиzиy u ja знам адресаша
gdzie nacechowany wyktadnik negacji, нишу, niesie podw6jn!:! infonnacjy:
nad predykatem negacji nadbudowany jest predykat konjunkcji, przyczem
obowi1\zuje linearyzacja: не..., Hиzиy . (tj. wyk1uczone jest *HUiIiy... , не
..

...

).

Ewentualny polski odpowiednik (8"), tj.
(8"') pol.

('1) Nie widzialam Наn' аn' nie znam jej adresu

brzmi malo naturalnie; w tekscic go nie spotkalam. Nieza1eznie od opisanej
r6znicy powierzchniowej wydaje siy, ze w оЬи jyzykach, i szerzej: w kazdym
jyzyku, jesli w оЬи argumentaeh propozycjonalnych dominuj1\cym predyka
tem jest negacja, w6wczas w drugim argumencie ta negacja jest silniej eks
ponowana; macedonski wyraza to poprzez se1ekcjy wyktadnika leksykalne
go, polszczyznie wystarcza linearyzaeja i odpowiednia intonacja zdaniowa.
Przy ekspresywnie wzmocnionej negacji r6wniez polszczyzna moze siy ро
sluZy c specjalnym wykladnikiem leksyka1nym, por.
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(9) pol. Ani si(/. nie zglosilam па egzamin, ani nie zamierzam sie zglaszac w

(ут seтestrze
jednak i tu, przynajmniej w moim odczuciu, naturalniej brzmi model

(8)

poparty оdроwiеdniЦ: iпtопасjц:, tj. konstrukcja Nie zglosilam sie па egzamin
sie zglaszac w tym semestrze... Natomiast naturalna тасе

i nie zaтierzaт

donska replika (9) brzmi:
(9') тас. НUШУ СУМ се йрujавuла за uсйuш
UpujaBa.м во oBoj семесшар

НUШУ

имам намера да се

Zwraca uwagy reduplikacja wykladnika negacji w polskim przykladzie (9)

ani nie ... , ani nie. .. , przy braku reduplikacji w ukladzie macedonskim (9')
нишу..., нишу.. Podwajanie negacji w polskich konstrukcjach z аnЁ, podob
.

nie jak w macedonskich z НUШУ jest fakultatywne. Sytuacja jak w naszych
przykladach (9-9') ilustruje fakt stosunkowo czystszego podwajania w polsz
czyZnie niz w jyzyku macedonskim. Kontekstowe warunki podwajania пе
gacji w obu jyzykach wymagajl:\ analizy wiykszego korpusu przyklad6w, niz
ten, kt6rym w tej chwili dysponujy. Spetryfikowane repliki dialogowe w
polszczyznie z blokadl:\ pierwszego argumentu, typu Ani mi si(/. sni!, Ani mi
sie waz! itp. zdajl:\ siy wskazywac, ze r6wniez па gruncie polskim kiedys ani

nie wymagalo (nie dopuszczalo

?) drugiego wykladnika negacji.

W poziomie grupy imiennej w sytuacjach negowania wyra:ien argu

mentowych pod koniunkcjl:\ w оЬи jyzykach dominuje odziedziczony prosty
wykladnik

ni..., ni .
.

.

IHU...,

ни...

Konczl:\c uwagi о koniunkcji wypada jeszcze wspomniec о r6znicach
i zwil:\zkach miydzy konstrukcjami zdaniowymi konstytuo\vanymi przez
koniunkcjy i konstrukcjami opartymi па prostej konkatenacji zdan. Те drugie
slиzц: najczysciej wyliczeniu i stanowil:\ sekwencjy zdaIi prostych powil:\za
пусЬ odpowiednil:\ intonacjl:\, а nie jedno zdanie zlozone. JednakZe nie rzad
ko spotykamy uklady typu
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(10) ро1. Czytam {

ksiqzk , mуИ{ о jej autorze i nie mog€ si€ nadziwi6, ze

{еn сzlои'iеk cos takiego napisal

(1О') тас. Ja чuшам КНU2аша, раЗМllслувшrt за неjЗllНllоiu aeiuop

и

не

можам да се uзначудам дека iuoj човек наuшuал шакво нешшо

PielWszy argument koniunkcji jest tutaj oparty па konkatenacji; rnozemy go
rozbudowywac о dalsze segmenty па tej samej zasadzie, пр. .. my,§l{ о jej
.

autorze, przypominam sobie rozmowy z nim

...

itd. itd., jednak rarne kon

strukcyjnq calcgo ukladu zawsze b<;dzie stanowic koniunkcja; innyrni slowy:
i / II jest dominujqcyrn predykatem i tworzy uklad zarnkniety, w odr6Znieniu

do otwartych uklаdбw prostego wyliczenia w rodzaju:
(11) pol. Czytam { ksiqzk{, туИ о jej autorze, przypominam sobie rozmowy
z 1Iim, nie mog{ si{ nаdziИJi6, ze {еn czlowiek cos takiego napisal ...

(11') тас. Ja Чllшам КНll2аша, раЗJ.illслувам за неjзuнuош авшор, се
секавам на раЗ20ворише со не20, не можам да се изначудам дека
шоj човек найишал шакво неlшио...

Szсzеgбlпу typ koniunkcji realizuje sie w modelu nie tylko ... , lecz
Jest tu zawarty wyrazny odsy
lacz anaforyczny, totez formula tego typu nie moze siy znalezc па poczqtku
takze . I ale i
.

.

. . .

, не само lUШО

...

/ шуку

И...

tekstu. Sarna formula niesie sugestie, ze zdarzenie

referent pielWszego ar

gurnentu propozycjonalnego bylo juz \vczesniej wspomniane I bylo oczeki
wane, natomiast drugi argument przynosi infonnacjy nieoczekiwanq. Por. пр.
(12) pol. А: Doprawilas salat{? В: Nie tylko doprmvilam salat , ale i nakry
[ат juz do stolu

(12') тас. А: Ja зачини салайlаiuа? В: Не само иuио ja заЧllНU6 сала
шаiUа, lUYKY и ja uосшавuв веке масаша

itp.
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1.2. Tzw. relacja adwersatywna. - Relacja adwersatywna bywa za

zwyczaj rоzuшiапа dosc szeroko, ogaтia siy tyш tеrmiпеш zar6wno kon
strukcje konstytuowane przez "przeciwstawne" а, jak i te konstytuowane przez

ale /lecz, а takZe te, w kt6rych pojawia siy tylko. Tutaj сhсiаlаЬуш te warianty
wyrainie юzdziеliс przez wzglqd па r6zny zakres powiqzan poszczeg61nych
typ6w konstrukcji adwersatywnej z wykfаdnikашi relacji koncesywnej. W
braku lepszego tcrminu relacjy, kt6rej wyktаdnikiсш jcst sp6jnik-prcdykat а
оkrеslаш w dаlszyш tekscic jako "klasycznq rclacj adwersatywnq".
1.2.1. Кlasyczna relacja adwcrsatywna ша bazy asocjatywnq r6wnie

szerokq jak konil1nkcja. Moznaby w niej widziec podtyp konil1nkcji, kt6ry
eksponuje relcwantnq w danej sytuacji r6znicy mi dzy referentami dwu argl1
шспt6w propozycjonalnych, рrzyсzеш r6Znica шоzс dotyczyc рюtagопist6\v
zdarzen-rcferent6w il1ub wiqzqcej ich relacji. W оЬи jyzykach роdstаwоwуш
\vyktаdпikiсш jest а / а, w polszczyinie funkcjy takq petni r6wniez nato

miш;t, w tekscie mасеdопskiш шоzе siy w tej funkcji pojawic додека. Por.
(13) pol. Hania gotuje obiad, а / natomiast Janek pгzygotmvuje si

do

egzaminu
(13') шас. Ана 'iошвu ручек, а / додека JaHe се йодiошвува за исйиш
czy
(14) pol. Wсzогаj bylam па kоn!егеnсji }V Lublanie,

а

/ natomiast dzisiaj

czekajq mnie nowe obowiqzki }v Skopiu
(14') тас. Вчера бев на конференцujа во JЬуб.fЪана, а / додека денес
ка ме чекааii1 нови обврскu во CKoйje

itp.
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Podobnie jak i, adwersatywne а moze otwierac nowy passus tekstu,
tj. moze si(( pojawic z jednym ty1ko, drugim w hierarchii argumentem propo
zycjonalnym. Uklad taki automatycznie ka.ze szukac pierwszego argumentu
w poprzedzajqcym tekscie. Por. пр.
(15) pol. А nazajutrz wszystko zасцlо Sift. o d poczqtku
(15') тас. А друzиош ден се йочна од йочешо!<
А funkejonuje jak odsylacz anaforyczny do poprzedzajqcej partii tekstu. Por
tez w dialogu:
(16) pol. А: Basia zdecydowala sift. wyjechac В: А Janek? (tj. 'а со zrobil w
tej sytuacji Janek?')
(16') тас. А: Барбара реШlLflG да ошйашува В: А JaHe?
itp.
Korpus ргzуklаdбw, ktбryтi dysponuj((, pokazuje pelny paralelizm
klasycznych uklаdбw adwersatywnych w jyzyku polskim i macedonskim. Je
dyna istotniejsza гбzпiса, jakq zauwazylam, dotyczy relacji adwersatywnej z
drugim czlonem zanegowanym, ktбга notabene w polszczyZnie realizuje siy
najczysciej z wykladnikiem koniunkcji. Мат tu па mysli zdania jak pol.
Wyjechal i nie pozegnal sift. ze mnq / Wyjechal bez pozegnania ze mnq,

czemu odpowiada тас. Замина а да не се йоздрави со мене / За. ина
без да се йоздрави со мене, itp. ОЬа warianty konstrukcji macedonskiej to

"balkanizmy": w оЬи wypadkach predykat drugiego zdania argumentowego
stoi w subiunktiwie, przyczem w drugim wypadku тату charakterystyczne
polqczenie formy subiunktiwu z przyimkiem: без да

. ..

Subiunctivus wchodzi

do tych konstrukcji jako korelat negacji, tj. niefaktywnego charakteru drugie
go argumentu relacji adwersatywnej.
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1.2.2. Drugi typ uklad6w adwersatywnych to su i generis konwersy
uklad6w koncesywnych. Wугаzащ przez nie relacj

okreslimy jako relacj

adwersatywno-koncesywnq. Sq to konstrukcje konstytuowane przez predyka
ty о wykladnikach sp6jnikowych takich jak ale, lecz, jednak w j zyku pol
skim i но, ама / ами, сейак, MeiyL7loa, арно ама w j zyku macedonskim.
Por. пр.

(17)

pol. Jurek przyszedl zgodnie z umowq. ale nie przyni6s1 mi оЫесаnе}

ksiqiki
тас. ГОКО доjде СО2ласно со дО20ворощ но не ми ja донесе
веШенаШа книга

(17')

Por., z оdтiепщ diatezq:

(17") pol. Jurek nie przyni6s1 mi оЫесаnе} ksiqiki, chociai przyszedl zgodnie

z umОИ1q

(17''') тас. ГОКО не ми ja донесе BeilleHaL7la KHuza, иако доjде со
zласно со дО20вороШ
itp. Por. jednak takZe, z tqze оdmiепщ diatezq:

(17"11)

pol. Jurek nie przyni6s1 m' оЫесаnе} ksiqiki, ale przynajmniej przy

szedl zgodnie z umowq

(1711"') тас. tOKO не ми ja донесе веШенаШа KHuza, но барем доjде со
zласно со дО20вороШ
itp., со swiadczy о - ograniczonej - przemiennosci argument6w przy predy
katach relacji adwersatywno-koncesywnej.
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Za fonnul р

ale

I но q kryje siy przypuszczenie I oczekiwanie m6wi cego,

ze realizacja р росiцgmе za sob

realizacjy q i zaw6d, ze tak siy nie stalo /

nie stanie - stцd pokrewieristwo z fonnul

ale w

typu chociaz I иако р, -q. Obok

polszczyznie pojawia S1<; stylistycznie nacechowane, ksiцzkоwе

lecz,

а

w macedoriskim obok но, ами lub ама, о charaktcrze raczcj kolokwialnym.
Tresc predykat6w sp6jnikowych wyrazajitcych relacjy adwersatyw
no-koncesywnq mozna konwencjonlnie parafrazowac jako:
moznaby pomyslec, ze jezeli р, to q
l-q

tj. mozna j wyjasnic jako sum<; implikacji i llegacji.
Nie rzadko za tц fonnul,!: kryje si<; pewiell skr6t myslo\vy, odwolallie
do zllanej skitdinqd rozm6wcom sуtпасji, itp., por. пр.
(18) pol. Pojechalabym, ale nie mogfi. zostawic matki samej
(18') тас. Бu одела, но не можам сама да ja осшавам .иаjка ми
tj. 'gdybym pojechala, matka zostalaby sama, а do tego nie mog<; dорпsсiС'
itp. Zmialla diatezy wymaga tнtaj eksplicytacji modalnego charakteru агgп
mentн wyjsciowego, por.
(18") роl. Nie mogfi. zostawic matki samej, ale I chociai ch tnie Ьуm
pojechala
(18"') тас. Не можам сама да ja осшавам MajKa ми, но I иако со задо
волсшво би одела
Polskie ale (w оdг6Z11iеlliп od

lecz!) i

macedoriskie а.ма I ами (w od

г6zniеlliп od но!) moze siy pojawic, zwlaszcza w tekscie dialogowym, z jed
nym tylko argнmentem propozycjonalnym, dla wyrazenia пznaniа, zaskocze
nia, jako роdsпmоwаniе папасji, tj. роргzеdzаjцсеj sekwencji tekstн, kt6ra
funkсjоnпjе jako pierwszy агgпmеnt relacji adwersatywno-kollcesywllej, IпЬ
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tez jako podsumowanie пiе орisапеj wеrЬаlпiе sytuacji por. pol. Ale babka/,
Ale si? nam?czylam! itp., тас. Ама жена била!, Ама ке има шеuшье!

(por. Речник на македоuскиош jаЗllК pod haslem а.иа). W tekscie eks
presywnie пiе пасесhоwапут wykladnikiem odpowiedniej relacji, ktбry
wiцzе si

z jednym tylko wyrazeniem argumentowym i zawiera odsylacz

anaforyczny do рорrzеdzаjцсеgо tekstu, jest роl. jednak, тас. сейак / ме
iушоа, kwa1ifikowane zazwyczaj jako partykuly. Por.
(19) pol. MySlalam, ze pertraktacje zostanq zerwane. Jednak sprawy poto
czyly si? inaczej
(19') тас. Мислев дека uреговорuше ке бuдаш ЙрекuнаШu. Meiy
шоа, рабошuйlе се одвuваа {iozmaKY

W оЬи jyzykach mozliwa jest sеkwепсjа ale jednak / но сейак, ktбrа pozwa
lа wyeksponowac drugie w porzl:tdku lincarnym wyrazenie argumentowe,
por. пр.
(20) pol. Nie chcialam ти dac tej ksiqiki, ale jednak w kоnси ти jq dalam
(20') тас. Не сакав да му ja дадам книгаша, но сейак на краjойl му ja
дадов

itp.
Specjalnego komentarza wymaga

charakterystyczny macedonski

zwrot арно ама . Wywodzi siy оп z literatury folklorystycznej, аlе - па pra
.

.

wach mniej lub bardziej uswiadamianego cytatu wys puje i w kolokwi
alnych tekstach standardowych. Арно ама. . . to nacechowana ckspresywnie
zbitka odsytacza апаfоryсzпеgо, ktбry blokuje pozycj pierwszego argumen
ш,

i predykatu adwersatywno-koncesywnego; stosunkowo najbardziej adek

watny przeklad polski to cos w rodzaju: Pi?knie, ale ... , Wszystko to piqknie,
ale ... , Niby to dobrze, ale ... , Niby wszystko

111 роrzqdkи,

ale .. Por. пр.
.
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(21) тас . .. нuеШ сум сшарuла да адам на щшлак; арно ама, сакам u
.

една задужбuна да ешорам да земам шроjца со мене ...

Przyklad pochodzi ze zbioru bajek ludowych М. Cepeokowa;przyblizony
przeklad polski:
(21') pol . . slubowalam, ie p6jd? па pielgrzymk?; pi?knie, ale chcialabym
. .

jeszcze zloZyc ИиЬ, ie poprowadZ? ze sobq jeszcze tr6jk? (scil. pielgrzym6w)

itp. Por. i przyklad z literatury piyknej:
(22) тас

.

..

. оние, йосмелuше селанu, ошuдоа во блuскошо село Ко

да, на осум врсшu одовде, мuслеа ке наjдаш заСОЛНUUlШе. Арно
ама, се uсйлашujа селаншuе од Кода... (z macedonskiego przekladu

"Dzieci Arbatu" Rybakowa)
(22') pol.

.

..grupa bardziej przedsi?blorczych wiesniak6w udala si

do

pobliskiej wsi Koda, osiem wiorst stqd, туИеи, ie (ат znajdq przytulek.
Pi?knie, ale mieszkmky Kady si? przestraszyli...

itp.
W оdrБZпiепiu od рrеdуkаtбw koniunkcji predykaty adwersatywne
wiftzft jedynie argumenty zdarzeniowe, nie przedmiotowe. W grupie imien
nej spotykmy je w sekwencjach przeciwstawnych w tresci рrеdуkаtбw
przymiotnikowych, typ: maly ale smialy I мал но храбар, sтutпe

(о,

ale

prmvdziwe I шажно, но вUС1Тluнuшо, itp.

1.2.2.1. Wypada wspomniec, ze istпiеjц konstrukcje, w ktбryсh а

-

typowy wykladnik klasycznej relacji adwersatywnej, pojawia siy w funkcji
wykladnika relacji adwersatywno-koncesywnej, por. пр.
(23) pol. Wczoraj m6}vilas, ie p6jdziesz ze mnq do kina, а teraz si?
}vykr?casz
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(23')

тас. Вчера рече дека ке си одела со мене на кино, а ceza се

извлекуваш

itp., tj. 'wykr'Ycasz si'Y, chociaz I mimo ze wczoraj m6wilaS ... ' itd. Por. tez
ukJady typu wprawdzie ... , ale..., пр.
(24) pol. Wprawdzie wczoraj oblecalam p6jH: z tobq do kina, ale niestety
musz z tego zrezygnowac
(24') тас. Нависшина вчера вешив дека ке одиме на кино, но за жал
морам да се ошкажам од шоа

PrzyЫady takie zdaj

si'Y pokazuj

btiskosc relacji adwersatywnej i kau

zatywnej relacji koncesywnej; decyduje

о

tym, jak si'Y wydaje, ukryta w obu

negacja.

1.2.3. Trzeci typ relacji adwersatywnej, ktбrеj wykladnikiem jest w
polszczyznie tylko, а w j'Yzyku macedOIlskim шуку, podobnie jak rclacja
adwersatywno-koncesywna zawiera element "zawicdzionego oczekiwania",
jednak bez presuponowanej implikacji. Jest to relacja oparta па formule:
mozna bylo pomyslec, ze р
_р

por. пр.
(25) pol. Nie poszedlem

па

Л

q

koncert, tylko zostalem z dziecmi w domu

(25') тас. Не ошидов на концерzu шуку осшанав дома со децаша
czy

(26) pol. Nie zrobllam ти sceny, tylko poradzilam, zeby szиkal szcZfi.scia
gdzieindziej
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(26') тас. Не ,му найравив сцена шуку 20 совешував да бара срека на
друго Mecillo
itp. W skondcnsowanej postaci przeciwstawicnic moze dotyczyc nie calej
propozycji, tylko jednego z jej argument6w, por.np.
(27) pol. Nie kupilem w koncu {е} ksiqzki, tylko album

z

reprodukcjami

mistгz6ИJ renesansu

(27') тас. На краjош не ja куйив книгаша шуку еден албу}.i со рейро
дУКЦllи на 'маjсшорuше на ренесанса ша
itp. Nie zmienia to faktu, ze operujemy caly czas w poziomie zdania, а nie
grupy imiel1nej.
1.3. A1ternatywa.

ОЬа opisywane j zykj dysponujq dwoma typami

wykladnik6w altematywy, zaleznie od tego, czy realizuje si

опа w formulc

zdania asertywnego, czy zdania pytajnego. Wykladnikami predykatu altema
tywy w polszczyznie w formule asertywnej sq sp6jniki albo i [uЬ (to drugic
rzadszc, о charaktcrze bardziej ksiqzkowym), а w formule pytajnej czy. W
macedonskim sq to odpowiednio или i дали.
W formule asertywnej najcz sciej Sp6jlliki altematywne wyst pujq
przed kaZdym ze zdan skladowych, rzadziej tylko przed drugim zdalliem
skolei w ukladzie lineamym, por.
(28) pol. Albo natychmiast wyjadfi, albo nareszcie zablorfi sifi do pracy Wyjad'? natychmiast, albo wreszcie zablor'? si'? do pracy

(28') тас. Или веднаш ке за,Мина.м, или наjйосле ке се фаЙlам за
рабаша - Ке за.мuна.м веднащ или наjйосле ке се фаша'м за рабаша
Нр. Por. tez, w dialogu, z wykladnikiem altematywy dla wzmocnienia eks
presji "wyrzuconym przed nawias":
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(29) pol. Albo

albo: wyjezdzasz albo zabierasz si do pracy!

(29') тас. Или - или: заминуваш или йочнувmu со рабойlа!

itp. Mutatis mutandis te same wyktadniki pojawiajq siy w wypadku potr6j
nej, poczw6rnej itd. mozliwosci wyboru, por.
(30) pol. Albo oboje jedziemy па и;усiесzk , albo oboje zostajemy w domu,
albo ty jedi, a ja zostan
(30') тас. Или дваjцаiliа одU.ttе на екскурзujа, или дваjцаiIiа ocaia
HYBa.tte дома, илu alu оди, а jac ке ociliaHQj,(

itp. Zwraca uwag9, ze w konstrukcjach ekspresywnie nacechowanych auto
matycznie w оЬи jyzykach pojawiajq fonny praesentis dla czynnosci przysz
lej; zgodnie z macedonskц tradycjq gramatycznq tak uzyta fonna praesentis
wyraza tzw. kategoriy gotowosci (scil. do natychmiastowego podjycia akcji).
Argumenty predykatu

alternatywy

sq

symetryczne,

diatetycznie

przemienne, а mogq funkcjonowac zаrбwпо w poziomie grupy imienllej jak i
w poziomie zdania. W оЬи wypadkach bazy asocjacji stanowi koniunkcja ele
шепt6w spetniajqcych dane r6wllanie. Por. пр. - w роziошiе gшру imiennej:
(31) pol. Jutro wpadnie Piotr albo Jurek, zeby ci роm6с
(31 ) тас. Yilipe ке намине Пеiliре или ГОКО да iliu ЙОМО2наili
'

tj. 'istnieje dw6jka przyjaci6l, kt6rzy gotowi sq рот6с, jedell z llich wpadnie
jutro', itp.
Logicy wyr6zniaj<\ tzw. s{ab<\ i silщ

altemtyw9. W

рiе!Wszyш \vypadku

шiпiшuш jedna, w drugim - mахiшum jedna пюzliwоsс moze siy zrealizowac. W
codziennej komunikacji uzywaj<ic konstrukcji altematywnych тату па mysli silщ

altematywy. W jyzyku nauki, аdшiпistгасji i

dr. niekiedy potrzcbny jest i jedno-
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znaczny wykladnik slabej alternatywy. W tym celu powstala kombinacja pol. iIlиЬ,
тас.

и/или,

па

wz6r angielskiego andlor, por.np.

(32) pol. Warunkiem przyj cja па studia jest egzamin wstwny iIlиЬ Z11'yci stwo w
krajowej olimpiadzie z odpm1'iedniego przedmiotu

(32')

тас.

Услов за уиис нд сшудии е ириемен исииш и/или иобеда на ре

иубличка олuмииjада од соодвешниош иредмеш
itp.

W [опnиlе pytania obserwujemy charakterystycznq r6Znicy miydzy
polskim i macedonskim w dystrybucji wykladnik6w alternatywy. Por. пр.
(33) pol.

Napraw

dni? - Czy naprawd

wyjezdzasz jиz jиtго, czy zatrzymasz si

jeszcze par

wyjezdiasz juz jutro, czy zatrzyтasz si jeszcze par

dni?

(33')

тас.

Нависй1ина за.минуващ уй1ре или ке осй1анещ ущй1е не

колку дена? - Дали нависй1ина за.минуващ ушре или ке се задржищ
ущй1е неколку дена?

Не w polszczyznie pytajny charakter konstrukcji mechanicznie wymaga
w pozycjach, kt6re w asercji zajmuje albo, w tekscie macedonskim drugi
argument jest zawsze poprzedzony przez или, а дали, о Не siy pojawi,
wystypuje w pozycji inicjalnej.
Wszystko со powiedziano wyzej о pytaniach alternatywnych nieza
leZnych тиtatis mиtапdis odnosi siy r6wniez do pytan zaleznych.
о

czy

W poziomie semantycznym jako pytania alternatywne wedtug formuly
р v -р wpada rozpatrywac r6wniez tzw. pytania о rozstrzygniycie.

Konczqc przeglqd predykat6w wyrazanych sp6jnikami, kt6re
wiqzq argumenty propozycjonalne па bazie asocjacji, а bez eksplicytnych
1.4.
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sygnal6w zwi<\zku temporalnego i/lub kauzatywnego nalezaloby ustosun
kowac siy do pojycia parataksy, kt6rym zwyklo siy obejmowac ten zesp6f
zdan zfozonych. Najczysciej wymieniane w gramatykach atrybuty zwi<\zku
parataktycznego to (а) przemiennosc zdan skladowych i (Ь) fakt, ze sp6jnik
nie nale.zy do struktury fолnаlпеj zadnego z tych zdan, со zapewnia im оЬи
r6wnorzydny status syntaktyczny; st<\d wlasnie tелniп "parataksa", tj. zloze
nie r6wnorzydne. Телniп ten j est motywowany па gruncie skladni fолnаlпеj.
Przy podejsciu semantycznym, kt6re staram siy konsekwentnie stosowac w
tym opisie, pojycie parataksy traci racjy bytu. Przemiennosc argument6w, jak
w kazdym ukladzie konstytuowanym przez predykat sp6jnikowy, znaczy
zmiany wariacjy diatetycznц, tj. zmiany hierarchii komunikatywnej argu
ment6w, а wiyc nie mozna ich przestawiac "bezkarnie". То fakt, ze CZysto
jedynie porz<\dek lineamy jest wykladnikiem wspomnianej hierarchii, ale to
nic па rzeczy nie zmienia, zas w wypadkach, kiedy о stosunku wzajemnym
argument6w decyduje nie tylko predykat wyrazony sp6jnikiem, tj. kiedy re
lacja та podtekst temporalny i/lub kauzatywny, zmiana przeslania calej kon
strukcji powstala w wyniku przestawienia argument6w bywa znacznie glyb
sza, por. wyzej przyklady przytaczane w opisie koniunkcji, czy tez relacji
adwersatywno-koncesywnej. Со dotyczy drugiej z kolei сесЬу parataktycznej,
tj. syntaktycznej pozycji sp6jnika, jako wykladnik predykatu konstytuuj<\cego
cal<\ konstrukcjy stoi оп hierarehicznie ponad оЬи argumentami i odnosi siy do
оЬи argument6w paralelnie, сЬос uwiklania forrnalne mogl:\c sugerowac со
innego. Innymi slowy: wykladnikiem hierarchii komunikatywnej argument6w
moze Ьус, m.in., syntaktyczna pozycja sp6jnika-predykatu, podobnie jak w
zdaniu prostym sygnalami hierarchii argument6w s<\ wykladniki stosunk6w
przypadkowych. Moznaby "uratowac" tradycyjny terrnin m6wiцс, ze drugie
wyrazenie argumentowe jest w stosunku parataktycznym z pierwszym, jednak
wydaje siy to lliepotrzebnym obci<\Zaniem siatki pojyciowej.
Оо problematyki zwi<\zanej z роzyсjц syntaktycznl:\c sp6jl1.ika-predy
katu w odpowiedniej zlozonej konstrukcji zdaniowej wr6cimy ро rozpat
rzeniu sp6jnik6w-wykladnik6w relacji temporalnych i relacji kauzatywnych.
W tej chwili chcialabym jeszcze kr6tko podsumowac wyniki przegl<\du re
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lacji, kt6rych wyk{adniki nie zаwiеrаjц wskazania, со jest роdstаwц asocjacji
kiеrujцсеj sеlеkсjц argument6w.
Stwierdzilismy, ze r6Znice mi«dzy j«zykiem polskim i macedonskim
w zakresie realizacji odpowiednich konstrukcji sц minimalne. Zadecydowa{y
о tym, jak mozna przypuszczac, dwa scisle роwiцzапе ze sоЬц сzуппiki: ро
pierwsze, sц to relacjc sеmапtyсzпiе bardzo proste, а ро drugie, jako takie
mia{y опе, bez wyjцtku, swoje wуk{аdпiki w systemie pras{owianskim i w
zwiцzku z tym mozemy je uwazac w оЬи badanych jyzykach za bezposred
пiо odziedziczone. Elementy

а,

liЛе, Ьо w fuпkсji sр6jпik6w / partyku{ mаjц

liczne paralele indoeuropejskie, mпiеj jasl1e (zapewne рroпоmiпаl11е) jest
pochodzenie i. NаjроwаZl1iеjszц r6znic« tak w samej SUbstal1Cji jak i w dys
trybucji \\тyk{adnik6w predykatu obserwowalismy w realizacji iпtепоgаtyw
l1ego wariantu relacji altematywl1ej, со wskazuje па stare (dialektalne pra
s{owianskie

?)

r6znice mi«dzy modelarni konstrukcji iпtепоgаtywпеj jako

takiej.
Stwierdzilisrny r6wl1iez, ze
пik6w jak

а,

w zwiцzku z uЬоgц trеsсiц takich sp6j

i - przede wszystkim - i fuпkеjопujц опе jako uniwersall1e

srodki wiцzапiа zdan, jako najprostze srodki budowania wszelkiej папаеji
(por. opowiadal1ia dzieci CZ«sto oparte па sеkwепсji i ... , i. .., i. .), tak ze w
.

wielu wypadkach пiе selekcja predykatu kопiuпkсji czy przeciwstawienia,
lecz tresc predykat6w kопstуtuujцсусh wyrazenia аrgumепtоwе wskazuje па
kryjцсц siy za nimi relacj« tempora]nц i/lub kаuzаtywпц.
Stwierdzilismy tez g{«bsze sеmапtyсzпе роwiцzапiа mi«dzy rеlасjц
аdwеrsаtywпц i kопсеsуwпц, со utrudnia jednozl1acZnЦ kwalifikacjy odpo
wiednich kопstrukсji i

szerzej - wskazuje па brak ostrych granic miydzy

poszczeg61nymi konwencjonalnie wyr6Znionyrnu tutaj grupami predykat6w
sp6jnikowych, asocjatywnych

tout court,

temporall1ych i kauzatywnych. Ро

wiцzапiа takie Ьуdц siy mnozyc w dalszyrn tekscie.
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2. Konstrukcje konstytuowane przez prcdykaty temporalne.
2.0. Bydzie tu mowa о predykatach z wyktadnikiem w postaci sрбj
nika, ktбге sуgпаlizujц stosunck wzajcmny dwu агgumспtб\v zdarzeniowych
па osi czasu. Linearna percepcja czasu w sроsБЬ natura]ny ogranicza ilosc
wагiапtбw tego stosunku. Moze to Ьус petny lиЬ czysciowy paralelizm przc
biegu dwu zdarzen, а takZe bezposrednie (szybkie), lub nie bezposrednie ich
nastypstwo. Lineama percepcja czasu sprawia гбwпiеz, со waznicjsze, zc jcst
оп w naszym universum srodkicm identyfikacji zdarzen, podobnie jak para
metry przestrzcnne sц srodkiem identyfikacji ргzсdmiоtбw materialnych. W
tej sytuacji dowolnc dwa zdarzenia pozostajq w okrcslonym stosunku па osi
czasu, а sam czas jako katcgoria semantyczna та wielorakic zgramatykali
zowane wyktadniki, tj. jest ujmowany jako kategoria I kategoric grama
tyczne w sуstеmасh jуzуkбw naturalnych. W jyzykach slowianskich, tj. m.in.
w polskim i w macedonskim, pojycie czasu gгаmаtykаlizujЦ kategorie czasu i
aspektu, przyczem kategoria czasu obejmuje tak tense jak i taxis. tj. tzw. czas
absolutny i czas relatywny. Zgгаmаtykаlizоwапц informacjy о czasie пiоsц
finitywne, marginalnie гбwпiеz iпfiпitywпе [оrшу czasownika; istпiеjц
гбwпiеz wielorakie wykladniki lеksуkаlпе, а wsгбd nich iпtегеsujцсе nas
tutaj predykaty tеmрorаlпе о formie sрбjпikбw kопstytuujцсусh tzw. zdania
tеmрогаlпе.
Powyzsze krбtkiе przypomnienie wagi czasu w systemie jyzykowym
pozwala lepiej zrozumiec fuпkсjу sрбjпikбw temporalnyeh. О ile w kazdej
kопstrukсji opartej па rekurencji prostych struktur zdапiоwyсh sеmапtусzпiе
relewantny jest stosunek temporalny zdarzen, о ktбryсh w tyeh zdaniach то
wa, о ile kazda konstrukcja kопstytuоwапа przez predykat о dwu argumen
tach propozycjonalnych okresla

ех

definitiQne stosunek tcmporalny miydzy

zdагzепiаmi-геfегепtаmi tych агgumепtбw, о tyle w tzw. zdaniach temporal
пусЬ, tj. w zdапiасh konstytuowanych przez temporalne predykaty sрбjпi
kowe ten wtasnie stоsuпеk staпоwi dominanty sеmаntусzщ, motywacjy, dla
ktбгеj autor tekstu buduje / gепеrujе zdanie temporalnc.
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Kiedy wspomniatam wyzej, w zwi"zku z predykatem koniunkcji, ze
konstrиkcje konstytuowane przez i mog" wyrazac nast<;pstwo w czasie, de
facto konstatowatam jedynie, ze i mogtoby Ьус zаsЩрiопе przez wyktadnik
predykatu, kt6ry explicite sygnalizиje takie nast<;pstwo.
W swietle powyzszych uwag staje si(( jasne, ze m6wi"c о sp6jniko
wych predykatach temporalnych b((dziemy regulamie zwracac uwag(( па wa
runЬ ich wsp6twyst<;powania z innymi, przede wszystkim zgramatykalizo
wanymi wyktadnikami informacji о czasie wbudowanymi w struktur<; wi,,
zanych przez niе wyrazen argumentowych. Raz jeszcze nasuwa si<; paralela
ze struktuщ zdania prostego. Podobnie jak predykat werbalny та okreslonц
rekcj<;, tj. wymusza okreslonц kategorialn" charakterystyk<; argument6w, se
lekcjonuje stosunki przypadkowe, w jakich te argumenty si(( realizиj", tak tez
predykat sp6jnikowy wymusza okreslonц charakterystyk<; kategorialn" swoich
argument6w, tj. - przede wszystkim - selekcjonuje charakterystyk(( aspektow"
i temporalnц predykat6w konstytuuj"cych propozycje argumentowe.
Problematyce j<;zykowych wyktadnik6w stosunku zdarzen па osi
czasu w j<;zyku polskim i macedonskim poswi((cita swoj" rozpraw(( doktor
sk" Germania Szoklarowa-Ljorowska (Шокларова-JЬоровска 1990). Wy
korzystuj(( tu cz<;sciowo zar6wno jej przyktady jak i jej wnioski.
2.1. Kontakt w czasie.

Podobnie jak w wypadku predykat6w w sze

roЬт znaczeniu terminu asocjatywnych, r6wniez w wypadku predykat6w
temporalnych zaczynam m6j przegl"d od wykladnik6w semantycznie naj
ubozszego, а tym samym ciesz"cego si(( najwyzsz" frekwencj". W poprzed
niej grupie byty to wyktadniki koniunkcji, tj. polskie i macedonskie

i/

и;

wsr6d predykat6w temporalnych podobnц funkcj(( petni predykat, kt6rego
tresc wyczerpuje informacja о kontakcie dwu zdarzen w czasie, а kt6rego
podstawowym eksponentem jest pol.

kiedy (z kolokwialnym wariantem jak,

"ksi"zkowym" gdy, gwarowym kie) i тас.
пуm wariantem ко).

КО2а

(z gwarowym i kolokwial
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Strefa kontaktu podlega wariacji. Moze to Ьус punkt stykи dwu zda
rze:ri па osi czasu, por. пр.
(1) pol. Кiedy рrzуszШmу, Jurek k01kzyl sniadanie
(1') тас. Ko'ia aojaoBMe, Гоко 20 завРUtуваUtе йоjадокош
itp. О momentalnym charakterze kontaktu decyduje aspekt predykatu
pierwszej propozycji argumentowcj. Mozc to Ьус r6wniez czysciowc lиЬ
komplctnc pokrywanie siy dwu przebieg6w czasowych, por.np.

(2) роl. Кiedy przygotowywalam oblad, dzieci odrablaly lekcje
(2') тас. Ko'ia йригошвував ручек,

децаша йищуваа дОМGщни задачи

- tu r6wniez aspekt, tym razem niedokonany aspekt оЬи predykat6w argu
mentowych, decyduje о interpretacji. Wreszcie, kiedy / Ko"ia moze siy ро
jawic i w konstrukcji, kt6ra sygnalizuje nastypstwo w czasu, por.
(З) р01. Кiedy uchylilam drzwi, do mieszkania wpadl zziajany Marek
(З') тас. Кога ja йодошворив врашаша , во сшаnош влеша зади
шаниош Марко

itp. Tutaj sk01ei о interpretacji decyduje momentalny aspekt predykatu w
drugim w hierarchii zdaniu argumentowym.
Zmiаш; hierarchii argument6w mozna w konstrиkcjach konstytuowa
nych przez kiedy / кога оsi<\gШ\с dwojako: przez zmiany pozycji sp6jnika
(przemieszczenie go па pozycjy przcd drugim, а nic przed pierwszym wyra
zcnicm argumentowym) lиЬ przez zmiany lineamego porz<\dku wyraze:ri
argumentowych. W ka:.zdym wypadku zdarzenie komunikowane w zdaniu
poprzedzonym sp6jnikicm stanowi punkt odniesienia w czasie dla zdarzenia,
kt6re jest tresci<\ drugiego argumentu.
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W wypadku pary (2-2') оЬа typy zmiany Sq mo:iliwe, por. пр.
(2") pol.

Przygotowywalam oblad, kiedy dzieci odrablaly lekcje

(2"') тас. При20й1вував ручек КО2а дeцai"йa йишуваа дО.маиl1-lи .задачи

(2"") pol.

Кiedy dzieci odrablaly lekcje, przygotowywalam oblad

(2""') тас. Ko ia дeцai"йa йишуваа домаUПiи задачи, upuioi"йeyeae
ручек
W parze

(1-1')

zmiana pierwszego typu (przemieszczenie sp6jl1ika)

nie sprawia klopotu, natomiast sekwencja

Кiedy Jurek konczyl sniadanie,

рrzуszШ mу brzmi l1ienaturalnie, jcdnak nic przcz wzglцd па kombinatoryky
tеmрогаlпц, tylko przez wzglqd па niklc prawdopodobicnst\vo sроtkапiа w
realnym tekscic sekwencji о takiej topikalizacji, por.

пр.

"11ormalnic"

brzmiqcq sekwencjy Кiedy Jurek konczyl sniadanie, kto. nagle energicznie
zapukal do drzwi, itp.
Skolei para (3-3') nie dopuszcza ап} sеkwспсji Uchylilam drz}vi.
kiedy do mieszkania wpadl zziajany Marek, ап} Кiedy do mieszkania wpadl
zziajany Marek, uchylilam drzwi i to nie dopuszcza ich wlasnie przcz wzglqd
па kombinatoryky tеmрогаlпq. Przy dobrych chyciach mozna sobie wyobra
zic kontekst, w kt6rych te sekwcncje brzmialyby паturаlпiе - пр. w sytuacji
kiedy autorka tekstu uchyla drzwi od il1l1ego pomieszczenia а 11ie drzwi,
przez kt6re wpada Marek, itp. - jеdпak:iе bylby to juz fragl11ent iппеj nar
racji, il1l1cgo lапсuсЬа zdarzen.
Wпiоski z tej gimпаstyki liпеаrnеj mоzпа sformulowac w dwu pиnk
tach: ро pierwsze, li11earne uроrzэ,dkоwапiс kопstrukсji konstytuowanych
przez kiedy /КО2а jest bezposrednio uzaleznione od perspektywy funkсjопаl
пеj tekstu, czy - innymi slowy

k011strиkcje, kt6rych zadal1iem jest sygnalizo

wanie рогzэ,dku temporalnego zdarzcn, trudno jest (trudnicj 11iz il1l1e) l"ozpatry
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wac w odcrwaniu od szcrszcgo kontckstu; ро drugic, w konstrukcjach sygna
lizuj1:\cych nastypstwo w czasie argumenty S1:\ diatctycznie nieprzemienne.
Wykladniki 'kontaktu w czasic' z wbudowanym odsylaczem anafo
rycznym to pol. wtedy,

тас.

iU02ШU; wspomniany odsylacz blokujc mozli

wosc realizacji pierwszego argumentu w granicach tej samcj konstrukcji zda
niowej. Por. пр.

(4)

pol. Kiedy odezwal si

dzwonek, weszlismy do klasy

Odezwal si

dzwonek. Wtedy weszlismy do klasy

(4')

тас.

Кога се osea sвОllчеiUо, вле20вме во слушаЛllшТtа - Се osea

sвОllчеШо. Тогаш влеговме во слушаЛllаiUа

itp. Wtedy / шоiшu, podobnie jak kiedy / кога, nie ogranicza strcfy па аЬ
solutnej osi czasu, jego wariantami s1:\ sckwencje typu pol.

}v

w tej chwili, w tym okresie, w tej еросе, w tym czasie... ,

tynt momencie,
тас.

во iUoj

момеlliИ, во aloj йерuод, во LТtaa ейоха, во iИоа време...

ОЬа jyzyki znaj1:\ r6wniez model z relatywizacj1:\ wsp6lnego d\\гu zda
rzeniom (sckwcncjom zdarzen) odcinka czasu, tj. konstrukcje, w kt6rych
wtedy / iUогащ i odpowiednio wyrazenia typu

И'

tym czasie / во шоа вре

ме pojawiajq siy w funkcji tzw. korclatu rclatywncgo, por.

(5) pol.
(5')

Wtedy / W momencie, kiedy odezwal si? dzwonek, weszlismy do klasy

тас.

Тоiаш / Во момеmuош К02а се osea sвОllчешо, влеговме во

слушал llаiИа

itp. Rclatywizacja odcinka czasu jako parametru wlasciwcgo zdarzcniom per
se r6Zni siy zasadniczo od rclatywizacji argumcnt6w danego prcdykatu; оЬо

jytnc, czy w gry wchodzq argumcnty о rcferentach materialnych, czy konkrct
пе zdarzenia wypelniajqce odpowiedni odcinck czasu. W zwiqzku z tym tzw.
relatywne zdania czasowe wypada uznac prymamic za zdania temporalnc.
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Kontakt w czasie, jak to ilustruj

przytoczone wyzej przyktady,

moze oznaczac petne lub cz\(sciowe pok:rywanie si\( dwu ргzеЫеgбw czaso
wych, а takZe wsрб1п!\ granic\( nast\(puj!\cych ро sobie zdarzen. W dalszym
tekscie оmбwimу wyspecjalizowane predykaty sрбjпikоwе sygnalizuj!\ce
okreslony typ kontaktu w j\(zykach polskim i macedonskim.
2.1.1. Cz\(sciowe lub pelne pok:rywanie si\( przebieg6w czasowych.
- Jak juz wspomniatam, mog!\ tu wchodzic w gr\( trzy r6zne sytuacje: petne
pok:rywanie si\( dwu przebieg6w momentalnych, petne pokrywanie si\( dwu
ргzеЫеgбw, dla ktбryсh charakterystyczne jest 'trwanie w czasie' i czyscio
we pok:rywanie si\( dwu takich рrzеЫеgбw, со oczywikie otwiera dalsz!\
mozliwosc гбzпiсоwапiа zalcznie od tego, czy i ktбга granica odcinka czaso
wego jest wsрбlпа dla оЬu przebieg6w, itd.
2.1.1.1.S!\dz!\c ро swiadectwie tekst6w, ktбге analizowatam, nie
CZ\(sto zachodzi potrzeba przekazania informacji о dokladnym pok:rywaniu
siy dwu ргzеЫеgбw momentalnych i jyzyk nie wypracowat specjalnych
sгоdkбw przekazywania takiej informacji. ОЬа jyzyki, kt6re mnie tu zajmuj!\,
uciekaj

si\( w takim wypadku do elaboracji informacji о czasie w ramach

konstrukcji konstytuowanych odpowiednio przez kiedy I Koia, por. пр.

(6) роl. Telefon zadzwonil w momencie, kiedy do pokoju weszla Hania
(6') тас. ТелефО1l0Ш ЗШf601lU во .мо.меIlЙiоШ К02а во собаша влезе
Afba
itp. Inny charakter maj!\ realizowane w formie koniunkcji konstrukcje, ktбге
informuj

о гбzпусh aspektach tego samego przebiegu jak пр. Spadlam z

drabiny i zlamalam nogfi., czy Кириат tfi. szaffi. i zaplacilam gоt6wlщ" itp.
Rzecz prosta, we wszystkich przytoczonych przill .dach prymam

g6

infor

macjy о momentalnym сhаIАktегz-е-ооtГ]5rZeБle w niesie aspekt predyka
tбw argumentowych.
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2.1.1.2. R6wniez w wypadku pokrywania siy przebieg6w trwatych, а
bez iпfопnасji, czy i ktбrе granice czasowe sц dla nich wsp61ne, jednym z
mozliwych rozwiцzаn jеst elaboracja konstrukcji konstytuowanej przez kiedy /
кога, por. пр.

(7) pol. Podczas gdy Teresa przygotowywala kolacj , Jurek w gablnecie
zabawial gosci
(7') тас. За Bpe.4te кога .. . / Додека Тереза йригошвуваше вечера}
Гоко во своjаша соба ги забавуваше госшиillе

itp. Anatomia polskiego wyrazenia pod czas gdy... sygna1izuje jego powazny
wiek; swiadczy о nim zаrбwпо nieиzywana dzisiaj konstrukcja temporalna
pod

+

Асс, jak i obecnosc sktadnika gdy, kt6ry dzisiaj nalezy jednoznacznie

do stylu ksiцikоwеgо. Macedonska sekwencja за време кога.. . to swobod
пу zestaw; wyiszц frekwencjy w odpowiednich konstrukcjach та predykat
sp6jnikowy додека, kt6ry - jak zobaczymy w dalszym tekscie - w uzyciu
zwiцzапут, w роfцсzепiu z оdроwiеdпiц fопnц паstурujцсеgо predykatu ar
gumentowego odpowiada rбwпiеz polskiemu dopoki.
W przykradzie

(7-7') оЬа predykaty argumentowe таjц aspekt niedo

konany. Mozliwa jest jednak rбwniеz sytuacja, kiedy przebieg momentalny
realizuje siy w czasie trwania innej czynnosci

pokazuje to nasz przyktad

(1-1 ) w paragrafie 2.1 . konstytuowany przez kiedy / кога. Jest to rozwiцzа
'

nie dla takiej sytuacji dosc typowe, moiliwe jest jednak i tutaj uZycie
wykrаdпikбw podczas gdy / додека} por. пр.

(8) pol. Podczas gdy (rбwniеz: w czasie gdy ... ) Jurek spokojnie konczyl swoj
referat, w sali obok wybuchla nami tna dyskusja
(8') тас. Додека Гоко мирно 20 довршуваше своjош Haciuau} во со
седнаша йросшориjа избувна жесшока дuскусиjа

itp.
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w оЬи j((zykach istnieje interesuj<\cy zwictzek mi((dzy paralelizmem
przebieg6w czasowych i relacjct аdwеrsаtywщ. Mianowicie, te same wyklad
niki predykatywne, kt6re prymamie wyrazajct paralelizm w czasie, mogct wy
razac i stosunek adwersatywny, por.

(9) pol.

Podczas gdy Jurek solidnie przygotmval sit? do egzaminu, Hania

tylko pozorowala naukt?

(9') тас. Додека ГОКО солидно се йод'iошви за исйщu, А1-Ьа само се
йрейраваше дека учи
Sama charakterystyka kategorialna predykat6w argumentowych sygnalizuje,
ze nie chodzi tu о paralelizm w czasie, tylko о kontrast w zacho\vaniach
dwojga protagonist6w. Derywacja semantyczna: od paralelizmu czasowego
do relacji adwersatywnej jest zrozumiala zwazywszy, ze zdarzenia powictza
пе paralelizmem czasowym automatycznie pozostajct w stosunku adwersa
tywnym. Por. r6wпiеz odwrotnct sytиacj((, kiedy eksplicytnie wyrazona relac
ja adwersatywna presuponuje paralelizm w czasie:
(10) pol. Jurek czyta
(10') тас.

а Piotrek bawi sft?

klockami

ГОКО чиша, а Пешре и'iра со коцки

itp. jako odpowiedi па pytanie: Со robiq сЫорсу?, itp.
2.1.2. Jak jиz wspomnialam, ji(zyk wypracowal r6wniez specjalne
srodki sygnalizowania sytuacji, kiedy d\va przebiegi czasowe majct wsр61щ
granic

(wsp61ne granice). Nie znaczy to oczy\viscie, ze om6wione wczes

niej typy kontaktu wykluczajct istnienie wsp61nych granic. W gry wchodzi
stosunek jednokierunkowego nacechowania (opozycja prywatywna),

tj.

obecnosc lub nieobecnosc pozytywnego sygnalu lstnienia wsp61nej granicy
w czasie.
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2.1.2.1. Konstrukcjе z pozytywnym sygl1alem wsp61nej poczqtkowcj

granicy dwu przebieg6w czasowych. - W polszczyznie pojawiajq siy tutaj
wykladniki odkqd i

rzadziej

od kiedy, w jyzyku macedonskim

ошко'iа,

por. пр.
(11) ро1. Odkqd .
zacz?lam

...

/ Od kiedy mieszkam

..

...

/ zamieszkalam w Warszawie,

/ zaczynam si? interesowac teatrem

(11 ) тас. ОГйкога живеам.
'

..

/ се йреселив во Варшава, Йочнав . /
..

йочнувам да се иншересирам за iuеаi71арош

Przyklad (11-111) sugeruje, ze wyb6r aspektu predykat6w argumentowych
jest swobodny, ео wydaje siy zrozumiale zwaZywszy, ze punktowy (тотеп
talny) charakter poczqtku оЬu przebieg6w jest komunikowany przez sam
wykladnik konstytutywnego predykatu temporalnego. Wszelki pocz:'\:tek jest
ех definitione momentalny, а [оrшу typu zaczynam / йочнувам pojawiajq

siy wt6mie jako sygnal bliskiego w przeszlosci i/1ub w przyszlosci poczqtku
(por. Миркуловска 2000). Zaleznie od semantyki predykat6w argumen
towych w gry wchodzi pocz:'\:tek przebiegu trwalego (stanu, procesu ... , jak w
przykladzie 11-11 ) 1иЬ pocz:'\:tek iteratywnej serii zdarzen, por. пр.
'

,

(12) ро1. Odkqd uczestnicz?

/ zacz?lam brac udzial w waszych dyskusjach,

...

wiele sprmv m' si? H'yjasnilo ..

.

(121) тас. Ошко'iа учесШвувам.

..

/ йочнав да учесiuвувам во вашише

дискусии, .мяогу рабоши ми сшанаа jасни
itp., por. tez роl. ? Odkqd wzi?lam udzial

...

wobec тас. OtUKo'ia зедов

учесШво. i akceptowa1ne bez zastrzezen pol. Odkqd RAZ wzi?lam udzial. .
..

.

Rбzпiса miydzy jyzykami wynika, jak siy wydaje, z bogatszej semantyki та
ccdonskiego aorystu niz po1skiego praeteritum.
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Nieakceptowalne jest dla mnie
(13) ро!. *Odkqd czytalam ( ksi qik

,

lepiej go rozumiem

(13') тас. *ОШК02а ja чишав кни2аШа... I ОШК02а сум ja чишал кни
г,аШа..., йодобро г,о разбирам

itp. Jak z tego wynika, predykaty sp6jnikowe typu odkqd I ошког,а ogra
niczaj

w swoisty sроsБЬ wyЬбr formy temporalno-aspektowej drugiego w

hierarchii predykatu argumentowego: dopuszczaj bez ograniczen czas terai:
niejszy i przeszty dokonany, natomiast blokuj w polszczyznie czas przeszty
niedokonany, а w tekscie macedonskim imperfekt i wszystkie typy perfektu
od сzаsоwпikбw niedokonanych.
Wsp61ny moment pocz tku nie jest ograniczony do konstrukcji in
choatywnych. Mozliwa jest r6wniez interpretacja nieinchoatywnego prze
biegu momentalnego w terminach sygnatu pocz tku, por. пр.
(14) pol. Odkqd zobaczylam

(о

dziecko, ciqgle о nim mysl

(14') тас. ошког,а г,о видов бебешо, йосшоjано мuслам на Hezo

itp.
Komentarza wymaga repartycja polskich odkqd i od kiedy. О ile
odkqd pelni funkcj

podstawowego sygnalu "wsp6lnego pocz tkul! па linii

czasu, od kiedy, stosunkowo rzadsze w tej funkcji, pojawia si

regulamie w

zdaniach pytajnych, zaleznych i niezaleznych, gdzie skolei odkqd jest nieak
ceptowalne, por. Nie wiem, od kiedy (а zasada obowiqzuje - *Nie wiem, od
kqd ta zasada obowiqzuje, itp.

W оЬu j zykach daje si

zaobserwowac wyraZna tendencja do kon

densowania - oczywiscie tam, gdzie nie та blokady morfologicznej

kon

strukcji sygnalizujl:\cych wsp61ny poczl:\tek dwu przebieg6w czasowych.
Znacznie wyzsz

frekwencj

maj

funkcji drиgiego argumentu, tj. typ

w tekstach konstrukcje z transforml:\ w
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(15а) pol. Ро przyjeidzie Jurka wszystko si€ zmienilo
(15'а) тас. По доаiаl-bешо на ГОКО се се измени
niz pelne zdania zlozone typu
(15Ь) pol. Odkqd przyjechal Jurek, wszystko si€ zmienilo
(15Ъ) тас. ОШК02а йрисши2на ГОКО, се се измени
itp.
Podobnie, jak w wypadku innych konstrukcji temporalnych, w kon
strukcjach sуgпаlizujцсусh wsp61ny росzцtеk przebiegu w funkcji wykladni
k6w predykatywnych тоgц siy pojawic relatywizowane korelaty adwerbi
alne typu od momentu, kiedy... , od czasu kiedy . . I од моменшош к02а... ,
.

од epeMeiuo к02а , itp.
...

W sytuacjach, kiedy granica wypowiedzenia odcina pierwszy argu

ment od pozostalej czysci struktury semantycznej, wykladnik konstytutyw
nego predykatu zawiera - jak zwykle w takich wypadkach

odsylacz апа

foryczny, por.np.

(16)

pol. PrzeniesliSmy nasze muzykowanie do innego pokoju. Od tego czasu

(ale nie *Odtqd ... ) stosunki z sqsiadami byly idylliczne

(16')

тас. Го йренесовме нашеiliо музицираl-bе во дРУ2а ЙросШориjа.

ОШШ02аш... I Од шоа време односиi"йе со комшиише беа идеални
itp.
Dodajmy wreszcie, ze temporalne konstrukcje - sygnaly wsp61nego
росzцtku niemal bez wyjцtku таjц w podtekscie relacjy przyczynowo-skut
kоwц. О zwiцzkасh miydzy "wsp61nym росzцtkiет" i "wsp61nym kOIlcem"
przebiegu i о roH negacji por. nizej, 3.
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2. 1 .2.2. Typowym wykladnikiem wsp61nego konca dwu zdarzen Sq
wspomniane juz (do)p6ki w polszczyznie i додека w j((zyku macedonskim.
Рот. пр.

(17) pol. Siedzialem JV kuchni, dop6ki matka rozmawiala z sqsiadkq /
. . .

dop6ki trwala rozmowa matki z sqsiadkq

(17') тас. Седев во KyjHaiI1a додека MajKa .ми раЗ20враше со со
сей1кай1а / .. додека Ulpaelue раЗ20ВОРОй1 на MajKa .ми со сосей1кай1а
.

itp. "Wsp61ny koniec" implikuje uprzcdnie trwanie obu przcbieg6w, а wi((c
czas przeszly niedokonany w tekscie polskim i imperfekt w tekscie тасе
donskim. Regula ta przestaje obowiqzywac, jesli w drugim wyrazeniu argu
mentowym pojawi si(( czasownik fazowy, konkretnie: ncgacja + termi
nativum, рот.

(17") pol. Siedzialem и,' kuchni dop6ki matka nie sk011czyla rovnowy z
sqsiadkq
(17'11) тас. Седев во KyjHaiiia додека MajKa .ми не 20 заврuш раз
20ВОРОй1 со сосей1кай1а

itp. Рот. tez, z podw6jnq negacjq, raz eksplicytnq, raz wbudowanq w zna
czenie leksykalnc predykatu drugiego wyrazenia argumentowego:
(18) pol. KrzyczeliSmy, dop6ki starczylo пат tchu / .. dop6ki nie zabraklo
.

пат tchu

(18') тас. Врuшй1еЮ,fе додека uмав.ме здив / . додека не ни сне.ма
. .

здuв

czy tez:
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(19) роl. MachaliSтy Zosi, dop6kisтy jq widzieli / . dop6ki nie znikntf.la
.

.

пат z oczu
(19') тас.

Й

мавшавме на COl-ьа додека ja zледавме / ... додека не ни

се загуби од йред очи
w wypadku rozbicia struktury prcdykatowo-argumentowej miydzy

dwa kolejne wypowiedzenia mogq si(( pojawi6 te same anaforyczne wyklad
niki predykatu temporalnego, kt6re wyst((pujq i w innych sytuacjach pokry
wania si<; przebieg6w czasowych, tj. w 'ут czasie, tymсzаsещ itp., brak
natomiast wyspecjalizowanego wykladnika.
2.2. Kontakt i nast((pstwo w czasie. - Szczeg6111Y typ kontaktu w cza

sie reprezentujq sytuacje, kiedy moment kOlico\vy jedl1ego przebiegu jest za
razem momentem poczqtkowym innego, tj. kiedy kOl1takt znaezy jedno
czesnie (bezposrednie) nastypstwo

па

osi czasu. Wykladl1ikami takiej rclacji

ро stronie polskiej bywa zestaw (do)p6ki nie. .. , а takZe az, ро stronie та
cedonskiej додека не, дур(и) не ..., а takZe додека
wyrazelliu argumelltowym i дур(и)

+

+

subjunktiw w drugim

subjul1ktiw w drugim wyrazeniu

argumentowym, por.np.
(20) роl. RоzmаwiаШmу spokojnie, dop6ki nie przyszedl ./urek / . . dop6ki
.

nie zacz?la si? transmisja...
(20') тас. Разговаравме мирно додека не доjде

ГОКО

/ ... додека не

зайочна apeHocoiTi ...

Przyklad (20-20') ilustruje dwie mozliwe formuly bezposredniego nas
t<;pstwa: w pierwszym wyrazeniu argumcntowym тату przebicg trwaly
(aspekt trwaly, tj. niedokonal1Y), w drugim przebieg momentalny, kt6ry oz
nacza аlЬо wyl<\cznie zmian<; sytuacji (tj. moment koncowy tego przebiegu),
albo tez (przy udziale konstrukcji inchoatywnej) zmial1y, kt6ra zarazem jest
momentem poczqtkowym nowego przebiegu trwalego. Negacja jest оЬо
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wil.\zkowym elementem оЬи uklad6w; eliminuje
па

siebie оЬи przebieg6w

bezposrednie nast pstwo

па

па

опа

mozliwosc zachodzenia

osi czasu gwarantujl.\c zarazem ich kontakt, tj.

tej osi.

Konstrukcje z udzialem polskiego ai sl.\ w specyficzny spos6b og
raniczone semantycznie: pierwsza struktura argumentowa jest konstytuowa
па

przez predykat trwania, oczekiwania

па

okreslone zdarzenie, kt6re pO{ozy

kres danej sytuacji, por. пр.
(21) pol. CzekaliSmy ai umilknq strzaly /?
(21')

тас.

...

ieby umilkly strzaly

Чекавме (дури) да йресшане сшрелбаша

czy tez
(22) pol. Musimy wytrzyma{: ai n adejdzie роmос
(22')

Мора да издржuме дур(и) да доjде / додека да доjде /
додека не доjде йомошша
тас.

itp. R6znica miQdzy konstrukcjami (21 -21') z jednej i (22-22') z drugiej stro
пу wynika ze specyfiki semantycznej czasownik6w pol. czekac i

тас.

чека

-

obok znaczenia temporalnego mogl.\ апе wt6mie, w drodze kondensacji
sugerowac i znaczenie finalne wg formu{y: czekam па р, ieby q

>

сzеkащ

ieby q; por. jeszcze:
(23) pol. Сzеkащ az mi przyniosq dzisiejszqpoczt'i /

...

zeby mi przyniesli

dzisiеjszqросzЩ, potem zd ecyduj'i, со гоЫЬ
(23')

тас.

Чекам (дури) да / додека да / додека не ми ja донесаш

денешнаша йошй1а, йа ке решам шшо да се йрави
itp., gdzie taki "przebieg myslowy" jest maksyma1nie eksplicytny. A1tema
tywQ dla "bardziej temporalnych" az i дури, додека (не) stanowi w polsz
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czyznie ze + conditionalis, а w j<;:zyku macedonskim да-suЫunсtivus, kt6re
skцdiщd w wit(kszosci kontekst6w stапоwiц funkcjonalne ekwiwalenty (por.
Topolinska 2000).
Przy rozbiciu struktury predykatowo-argumentowej па dwa wypo
wiedzenia moze sit( pojawic апаfоryzujцсу wariant predykatu temporalnego:
pol. do tego czasu / тас. дошог.аш.
2.3. Nast<;:pstwo w czasie. - Jednoznaczne nast<;:pstwo w czasie dwu
zdarzen (tj. nastypstwo bez kontaktu, niebezposrednie nastypstwo) moze Ьус
przez autora tekstu przedstawione w dwojakiej perspektywie: р РО q, albo q
PRZED р. Zajmiemy siy najpierw регsреktywц zgоdщ z "naturalnym" w
naszym swiecie pojyciowym ukierunkowaniem osi czasu, tj. sytuacjami typu
pPOq.

2.3.1. W ramach formuly р РО q оЬа iпtегеsujцсе nas jt(zyki obok
serii wykladnik6w dla nienacechowanego nastypstwa, tj. bez informacji о dfu
gosci pauzy miydzy dwoma zdarzeniami, wypracowafy r6wniez specjalne wy
kfadniki dla szybkiego nastypstwa, tj. z sygnalem kr6tkotrwalosci tej pauzy.
2.3.1.1. Nastt(pstwo w czasie nienacechowane z punktu widzenia dfu
gOSCl pauzy mit(dzy zdarzeniami.
Tak okreslona relacja to de facto
koniunkcja i/lub relacja adwersatywna z nastypstwem jako Ьаzц asocjacji. W
tej sytuacji nie dziwi, ze w tekstach роjаwiаjц siy najczt(sciej wykladniki (se
mantycznie i) formalnie zfozone, lub tez wrt(cz sukcesja dwu wypowiedzen z
wykladnikiem anaforycznym. Mozliwe sц jednak r6wniez klasyczne uklady
zlozone, рor. пр.
(24) р01. Jurek zdal matur , poczem cala rodzina przeniosla si

do

Warszawy

(24') тас. ГОКО .машурира, йа целошо се.меjсшво се йреселu во
Варшава
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itp. Polskicmu

poczem

odpowiada tutaj maccclonskie йа, kt6re najczl(sciej

pojawia siy w tek8tach w takiej wlasnie funkcji, tj. dla wyrazenia "koniunkcji
па bazie nastypstwa", сЬос bywa tez uzywane jako sygnal koniunkcji z inna"
nie tеmроrаlщ, baza, asocjatywna, (por. wyzej

97). Jedl1ak najbardziej typo

wym ukladem wyrazaj,\:cym nastypstwo w czasie jest, jak wspomnialam,
konstrukcja, w kt6rej wykladnikiem predykatu tempora1nego 8,\: zestawy jak
ро1.

i

/а

potem

/

p6inie},

itp., тас.

II

/ а йой10а / йодоцна, itp., 1иЬ tez

fragment tekstu, w kt6rym pierwsze wypowiedzenie ОиЬ caly passus) komu
nikuje zdarzenie (1иЬ sekwencjy zdarzen) w funkcji pierwszcgo argumentu, а
drugie otwiera anaforyczny predykat tempora1ny typu

potem

/ p6iniej, itp.,

por.

(25) ро1. Wykonczyli dom, а potem dokupili jeszcze kawalek pola Wykonczyli dom. Potem dokupili jeszcze kawalek pola
(25') тас. Ja доiрадuле кукаша, а йошоа докуйuле ушше йарче нива
Ja д02радuле кука ша. Подоu,на докуйuле YZUlue йарче нива

-

itp. Rozwi,\:zania takie 8,\: zrozumiale, jes1i zwazymy ze а) w8zystkie zda
rzenia objyte dan,\: narracj,\: pozostaj,\: w okreslonej relacji tempora1nej, i Ь)
podstawow,\:, пiепасесhоwащ (nie wymagaj,\:c,\: specjalnych komentarzy)
re1acj,\: jest wlasnie nastypstwo w czasie. W przykladzie

(25-25')

8ygnal nas

typstwa jest па miejscu, poniewaz mozliwa jest i inna sytuacja: zakup pola w
trakcie wykariczania domu, por. jednak sekwencjy jak:
(26) ро1.

Przyszlam do domu, _vlqczylam radio, postawilam wod

(26') тас. Доjдов дома,

па

herbat

20 вклучuв радuошо, ? йрисшавuв вода за чаj

itp., gdzie samo rozumienie poszczeg6lnych struktur predykatowo-argumen
towych narzuca 'nastypstwo w czasie' jako dominuj,\:cy semantycznie pre
dykat, kt6rego jedynym wykladnikiem jest linearyzacja tych struktur.
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Obok najubozszych semantycznie sygna 6w nastypstwa, jak potem,
poznie}, nastf(pnie, ро pewnym czasie itp. wykfadnikiem tej relacji moze Ьус

kazda grupa imienna о formule ро + NPr, tj. kazda grupa imienna wyrazajq
са
а

miary czasu zdominowana przez przyimek, ktбry sygnalizuje nastypstwo,

wiyc implicite та takZe funkcjy anaforycznц. Por. пр.

(27) pol. Ро paru dniach . / Ро miesiqcu
. .

. . .

/ Ро kilku latach problem pow

t6rnie sif( po}awil
(27') тас. По неколку дена

. . .

/ По еден месец.

..

/ По две-шри години

йроблемош йовшорно се uojaBu

itp. Nie rzadko temporalny odsy acz anaforyczny realizuje siy jako transfor
та

drugiej w hierarchii propozycji argumentowej, со od powiednio zmienia

perspektyw<; funkcjonalnq tekstu, por.
(28) pol. Wreszcie przyszedl Janek. Ро }ego przy}sciu sprawy potoczyly sif(
szybko
(28') тас. Наjйосле доjде JaHe. По неговошо доаiан,е се се случу
ваше uобрзо

itp.
Nast<;pstwo w czasie moze Ьус гбwпiеz wyraZane w ramach formu y
wtasciwej zdaniom celo\vym, por. пр.

(29) pol. Przez pewien czas wykladal па Uni.versytecie Warszawskim, zeby
p6inie} wr6cic do Krakowa i za}qc sifE wylqcznie pracq naukmvq
(29') тас. Извесно време држеUlе насшава на Варшавскuош УНU
верзишеiu за да се враши йодоцна во Краков каде lUШО се uocBeiuu
на научнаiuа рабоша
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itp. Uklad tego typu to swego rodzaju figura stylistyczna - wlasciwymi
wykladnikami relacji sц przys16wki, odpowiednio p6iniej i Йодоцна. Autor
tekstu wchodzi w pozycjy swego bohatera dla wyrazenia tzw. Juture in t}1e
past, tj. akcji rzutowanej w przyszlosc w stosunku do punktu па osi czasu, w
kt6ryrn znajduje si« ten bohater, а wi«c dla niego niefaktywnej. Stцd uzycie
odpowiednich tryb6w w оЬи j«zykach. Мас. за, skцdiпцd wykladnik relacji
finalnej, szerzy si« wbrew normie w konstrukcjach о drugirn argurnencie
zdaniowyrn z wyrazeniem predykatywnyrn w subjunktiwie.
2.3.1.2. Szybkie nastypstwo w czasie.

Szybkie nastypstwo dwu zda

rzen rnoze, oczywiscie, Ьус w оЬи jyzykach sygnalizowane przez wyrazenia
typu pol. wkr6tce (poteт), zaraz (poteт), rnас. скоро (йо ова), веднаш

(йо ова), itp. Tak dzieje siy w sytuacji, kiedy ternporalna struktura predy
katowo-argurnentowa jest rozbita rni«dzy dwa wypowiedzenia. Jednak оЬа
opisywane tu jyzyki wpracowaly specjalne wykladniki odpowiedniej relacji,
kt6re urnоzliwiаjц realizacjy calej struktury w ramach jednego wypowie
dzenia, por.
(3О) pol. Jak tylko przyszedl, Jurek zabral si? do roboty
(3О') rnас. Само шшо aojae,

tOKO се фаши за рабаша

Mozliwa jest r6wniez linearyzacja
(30") р0 1. Jurek zabral si? do roboty jak tylko przyszedl, а takZe: Jurek, jak
tylko przyszedl, zabral si? do roboty

tOKO, само шшо aojae, се фаши за рабаша, i - z nornina
tOKO се фаши за рабаша веднаш йо доаiш-ьешо

(3О"') тас.
lizасjц:

itp., przyezem

rzecz prosta

kazdy z tych trzech wariant6w narzuca iппц

perspektywy funkсjопаlnц tekstu, tj. iппц рrаgтаtyсzпц hierarchiy kornuni
katywllЦ. Zwraca uwagy, ze w оЬu wypadkach wykladnik relacji ternporalnej
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'szybkie nastypstwo w czasie' obejmuje partykuly tylko / само о parafrazie

'nieprawda, ze (ktos, cos) wiycej', а w danym kontekscie 'nieprawda, ze

pozniej'. Nierzadkie w tekstach s<\ i transformy drugiego (w nienacechowa

nej hierarchii komunikatywnej) argumentu, typu pol. Zaraz / Natychmiast ро

przyjsciu ...,

тас. Веднаш йо доаiа1ЬеШо. , itp. Wreszcie, warto tu
..

wspomniec nada1 zyw<\ w dia1ektach macedonskich abs01utn,,!: konstrukcjy
pochodzenia batkanskicgo, typ

Едно влеzува1Ье,

ГОКО...

'Jak ty1ko

wszedt, Jurek ...' itp., kt6щ mozna spotkac i w standardowych tekstach о sty
lizacji regiona1nej i/lub dia1ekta1nej.
2.3.2. Nastypstwo w czasie wg formuly q PRZED Р to relacja о znacz
nie nizszej frekwencji w tekscie w stosunku do р РО q, со nie dziwi zwa

zywszy ze ta druga perspektywa odpowiada naturall1ej w naszej percepcji

chrol1010gii zdarzen, podczas gdy pierwsza abstrahuje od tej chronologii.
Srodki wyrazania formuly q PRZED р jyzyk wypracowuje stosunkowo рoz

по, па zaawansowanym etapie rozwoju systemu srodk6w syntaktycznych. W

polszczyznie podstawowym wykladnikiem dzisiaj jest (za)nim, kt6re ро
jawia siy w 18 wieku, w jyzyku macedonskim йред

+

subiunctivus рте

sentis, tj. konstrukcja wtasciwa systemom balkanskim, por. пр.

(31) р01. Zanim wyszedl z domu, Jurek zadz-..vonil jeszcze do Zosi
(31 ') тас. Пред да излезе од дома, ГОКО ушше u се jави на СО1ьа
czy - ze zmienion<\1inearyzacj<\:
(31 ") роl. Jurek, zanim и'уszеdl z domu, zadzwonil jeszcze do Zosi
(31 ''') тас. ГОКО, йред да излезе од дома, ушше u се jави на СО1Ьа
а takZe:
(31"") pol . Jurek zadzwonil do Zosi jeszcze zanim wyszedl z domu
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(3111111) тас. ГОКО

и

се jaBll на COfba ушше йред да излезе од дома

Stosunkowo cz sto drugi w hierarchii komul1ikatywnej argument
zdaniowy przybiera form

transformy z przyimkiem

przed + substantivum
verbale w polszczyznie (por. пр. przed wyjsciem, przed odjazdem . itp.),
podczas gdy w tekscie macedonskim konstrukcja typu йред да замине
та wyzsz frekwencj€( nlz йред замuнуваJ-bеШо..., со kaze przypomniec
.

.

...

ci gle jeszcze оtwаrtц dyskusj

wok61 finitywnego charakteru balkanskiego

subiunkti\vu.
2.4. Suтujцс tel1 kr6tki ргzсglцd zdan zlozol1ych temporalnyeh kon
stytuowanych przez predykaty-konektory w j zyku polskim i macedonskim
zасzщ od \vl1iosk6w najbardziej og61nych:
- па pierwszy plan wysuwa si€( semantyczna specyfika tej grupy zdan
w opozycji do zdaii z пiеоkrеsl0Щ, znanct tylko uczestnikom danego aktu ko
munikacji Ьаzц аsосjаty\vщ z jednej strony i do zdari z relacjct kauzatywn w
podstawic z drugiej; problem polega па tym, ze zgodnie z naszym sposobem
lineamej percepcji czasu kaZda para zdari pozostaje w okreslonej relacji па
osi czasu; autorska decyzja powictzania dwu propozycji jako argument6w re
lacji temporalnej о wykladniku sp6jnikowym sygnalizuje nie fakt wpro\va
dzenia tej relacji do komunikatu, а jedynie fakt przyznania jej najwyzszej
rangi w funkcji wi zi mi dzy odpowlednimi d\voma zdarzeniami;
fakt, ze lokata па osi czasu stanowi uniwersalny skladnik struktury
semantycznej kaZdego wypowiedzenia (wlctczajctc tu i omnitemporalnosc \у
naszym krygU konwencji), sprawia, ze kazdy argument zdaniowy

per se

ро

tencjalnie zawiera taki skladnik, со stwarza sресуfiсzпц siec zaleznosci kate
gorialnych mi dzy konektorem

wykladnikiem konstytutywnego predykatu

temporalnego i adaptujctcymi siy do wymagan tego predykatu wykladnikami
predykat6w zdan argumentowych; we wstypie do tego rozdzialu \vspomnia
lam niewcttpli\vct w moim odczuciu paralely miydzy rekcjct (tj. charakterys
tykct kаtеgогiаlщ со do przypadka) jаkц narzuca swoim argumentom imien
пут predykat zdania prostego i t.Z\V.

consecutio temporum

(tj. charak
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tеrystуkц kategorialnц w zakresie tzw. kategorii predykatywnych: aspektu /
czasu I trybu) jаkц narzuca swoim агgшnепtоm zdaniowym predykat zdania
ztozonego;
status informacji о czasie w strukturze semantyczncj zdania bywa
r6zny, od funkcji argumentu konstytutywncgo predykatu (typ: Zebranie
trwalo do dziesiqtej, Spotkanie odbylo si(( w poniedzialek, itp.) do funkcji

predykatu о dwu argumentach zdaniowych, kt6щ siy zajmujemy w tym roz
dzialc, poprzez funkcjy transformy zdaniowcj, kiedy jedno ze zdan argumcn
towych та w hierarchii komunikatywnej pozycjy роdrzуdnц

stuzy jako od

niesienie do absolutnej lub relatywncj osi czasu dla zdarzenia-referenta do
miпujцсеgо w tej hierarchii argumentu (typ: W roku 1930 / wczoraj Jurek
zdal malur((, Ро obiedzie

.. .

/ Ро powrocie do domu uроrzqdkоvюZiSmу ksiqz

ki, itp.); ta ostatnia sytuacja, w procesie komunikacji bardzo czysta, ttumaczy

wysоkц frekwencjy trallsform temporal11ych w tekstach;
w odr6znieniu od predykat6w Sp6jllikowych о subiektywnej bazie
asocjacji, wyktadniki predykat6w tешрогаlпусh mаjц charaktcr konektor6w
relatywnych i mаjц parafrazy typu: w czasie / okresie / momencie, w k{()
rym... , do czasu / okresu / momentu, w kt6rym... , od czasu / okresu / то
mentu, w kt6rym

. . .!

itp.;

jezeli папасjа odwzorowuje "normalny" lillcamy bicg zdarzcn,
spccjalne segmentalne wyktadlliki relacji temporall1cj sц niepotrzebne, wys
tarcza lil1eamy charakter samego tekstu; specjalne sygnaty wуstурujц, jesli
l1апаtог / uczestnik dialogu zmienia bieg zdarzcn, lиЬ pragnie specjalnie
podkresli6 koincydencjy lиЬ brak koincydel1cji w czasie; uderza bardzo dale
ko posul1iyty paralclizm polskicgo i maccdonskiego inwel1tarza sp6jl1iko
wych predykat6w temporall1ych; jesli pominцc r6znice motywowane od
miеl1ll0sсiц form gramatykalizacji il1formacji о czasie w systemic werbalnym
obu jyzyk6w, il1wentarz ten jest praktycznie idel1tyczny, со pozwala wysunцc
hipotezy о uniwersall10sci mоtywujцсусh go impuls6w semal1tycznych.
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3. Konstrukcje konstytuowane przez predykaty kauzatywne.
Postulowanie relacji kauzatywnej mi dzy zdarzeniami-refcrentami
\vyrazen argumentowych \\')'1llaga wi kszego zaangazowania intclcktulnego
autora tekstu niz prosta narracja oparta па asocjacji i sukcesji temporalnej i
wnosi do tcj narracji elementy refleksji i wnioskowania. Sp6jniki-wykladniki
relacji kauzatywnej

sensu largo

wyrazajq odpowiednio w funkcji konstytu

tywnego predykatu рrzусzущ, skutek, przyzwolenie, warunek, cel...
3.]. 'Przyczyna' - 'skutek'.
tach uklady, w kt6rych zdarzenie

Najwyzszq frekwencj

majq w teks

referent argumentu wyjsciowego ocenia

пс jest jako skutek, а w funkcji referenta drugiego w hierarchii komunika
tywnej wyrazenia argumentowego wyst puje zdarzenie oceniane jako przy
czyna. Predykaty konstytuujqce takie uklady majq w оЬи interesujqcych
mnie j zykach ро kilka wykladnik6w. W potocznej polszczyznie naj
czystszym wykladnikiem predykatu przyczyny jest Ьо, а w j zyku macedon
skim заzишо, lub оши, w nieco wyzszym rejestrze stylistycznym spoty
kamy polskie poniewaz i macedonskie бидеjки, por. пр.

(1) ро]. Nie przyszlam,
(1 ') тас.

Ьо /poniewaz

musialam zajq(; si<i dzieckiem

Не доjдов, заzишо / оши / бидеjки шребаUtе да се йогрuжам

за дешешо
itp. Macedonskie оши to zapoZyczenie greckie, nada] w ekspansji. Jak wy
nika z przeglqdu komplementamych predykat6w sp6jnikowych (por. wyzej
II) оши pojawia si

takze jako konektor komplementamy, przyczem w

pewnych kontekstach - jesli argument zdaniowy \vyrazajqcy zdarzenie-sku
tek konstytuuje predykat z роlа semantycznego emocji - trudno rozgraniczyc
jego dwie funkcje, por. пр. Се нервирав оши
'Denerwowalam si , ze Jurek tak si

ГОКО ШОЛКУ

sp6znia I ...Ьо Jurek tak si

дOЦHezиe
sp6inial',

itp. W przekladzie polskim тату dwa sygnaly r6znicy mi dzy kопstrukсjц
kотрlетепtarщ z jednej i zlozonym zdaniem przyczynowym z drugiej

135

strony: pusty semantycznie konektor komplementamy ie wobec predykatu
sp6jnikowego Ьо, i - w podanym wyzej i w klasie podobnych przyklad6w
r6zn

consecutio temporum, w oryginalnym zdaniu macedonskim brak syg

na!6w odpowiedniej r6znicy semantycznej, czyli, innymi s!owy: dopuszczo
пе s dwie interprtacje.
W standardowej polszczyznie, obok wyzej podanych, mozna jeszeze

spotkac kilka wyraznie archaicznych sp6jnikowych predykat6w przyczyny
jak bowiem, albowiem, gdyi.
Wszystkie dotychczas przytoczone sp6jnikowe predykaty przyczyny

tak ро stronie polskiej jak i macedonskiej maj

оkrеslощ pozycj

lineam :

10kuj si mi dzy swymi dwoma argumentami zdaniowymi, tj. wprowadzaj
drugi z nich, ten, kt6ry identyfikuje zdarzenie-przyczyn . Zmiana tego uk1a
du lineamego jest па og61 niemozliwa, por. jednak nizej nacechowany eks
presywnie przyklad z inicjalnym poniewai. Poza tym istnieje, r6wniez w оЬи
j zykach, w okreslonym uwik1aniu syntaktycznym, mozliwosc def)'\vacji
syntaktycznej, kt6ra w pozycj

sp6jnika-predykatu przyczyny wprowadza

konektor komplementamy, polskie ie lub macedonskie дека, por. пр.
(2) pol. Ву! naiwny i niedoswiadczony, а ie nikt

ти

nie pom6gl, nie zdolal

soble zapewnic tego miejsca (scil. miejsca руасу)

(2') тас. Беше наивен и неискусен, а дека HUKOj не му Uо.ttо2нал, не
усuеал да си 20 ocuzypu шоа месuю" (scil. рабошно месшо)

Мату tutaj dwupi trow konstrukcjу: drugi argument konstrukcji adwersa
tywnej przybiera form zlozonego zdania przyczynowego,
zdanie - w оЬи jyzykach!

а

wprowadzaj to

konektory komplementame w sekundamej dla

nich funkcji predykatu przyczyny, powiedzmy ie2 i дека2. W polszczyznie
jest to, jak si wydaje, jedyny kontekst, w kt6rym pojawia si

ie], natomiast

w j zyku macedonskim - gdzie wobec relatywnej m1odosci standardu i
ci gle zywej wariacji regionalnej kodyfikacja systemu syntaktycznego jest
mniej rygorystyczna

-

wersatywnej, por. пр.

дека2 moze pojawi6 siy r6wniez bez nadbudowy ad
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(3) тас. Дека бил cиpOMazиeH, не можел шоа себеСll да си 20 дозволu

itp. Najbardziej adekwatny przeklad polski tego zdania to B dqc biedny nie
m6g1 sobie па (о pozwoli6

przeklad, ktбry zarazem przekonuj co ilustruje

droglt macedoriskiego imicslowu бuдеjкu 'bltd c' do funkcji predykatu
sрбjпikоwеgо przyczyny. Drugi mozliwy przeklad to Poniewaz Ьуl bied
пу . , zarazem dоwбd, ze konstrukcje konstytuowane przez poniewaz mog
.

.

wtбmiе, przy odpowiedniej perspektywie funkcjonalnej tekstu, zmieniac
porz dek lineamy i wysuwac wykladnik predykatu па pozycjy inicjalnц.
Tak w polskim jak i w macedonskim istnieje jeszcze jedna seria
zlozonych wуklаdnikбw sрбjпikоwyсll prcdykatu 'przyczyna' powstalycll w
drodze paralehlej dla оЬи jltzуkбw derywacji syntaktycznej. АЬу przedstawic
drogi tej derywacji wypada najpierw wspomniec parlt s{бw о konstrukcjach,
ktбrе degraduj

drugi argument tego predykatu do pozycji transformy

zdaniowej.
Nie interesuj nas tutaj transformy partycypialne (typ: pol. Pracujqc
nad sily wpadl w anemi , тас. Рабошеjкu над своише сили се здоби со
aHeMuja, itp.). Przypomnimy tylko, ze polskim [оrшот imieslowu wsрбl

czesnego i uprzedniego odpowiada w macedonskim jedna [оrша, genetycz
nie iтiеslбw wsрбlсzеsпу, ktбrа jednak w odpowiednich kontekstach zdolna
jest rбwпiеz pelni6 fиnkcje imieslown uprzedniego. W konstrukcjach z
transform

imieslowow

przyczynowa relacja miltdzy zdarzeniami nie та

specjalnych wyklаdпikбw segmentalnych

odczytujemy j

па podstawie

znaczenia struktur predykatowo-argumentowych funkcjonuj cych jako argu
menty tej relacji.
lnteresuj

nas natomiast transformy, w ktбryсh wykladnikiem kon

stytuujqcego predykatu jest przyimek. ОЬа jyzyki posiadaj
imkбw, tak prymamych jak - przede wszystkim

cale serie przy

sekundamych, zdolnych

komunikowa6 relacjlt przyczynow , por. пр. pol. z / ze, przez, Z powodu, z
uwagi па, ze wzgl du па i in., тас. од, йоради / заради, йо йовод, со
02лед на i in. Zwraca przy tym uwagy daleko posuniyta specjalizacja se

mantyczna tych konstrukcji, por. пр. z jednej strony pol. z radosci, z
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rozpaczy, z glodu, z zimna .... , тас. од глад, од сшуд, од радосЩ од

луШина.

..

sygnalizuj ce w funkcji przyczyny psychiczne illub fizjologiczne

stany protagonist6w danej sytuacji, а z drugiej pol. przez tи>оjq glupot€ /
przez ciebie, przez kaprysy Jurka / przez Jurka.. , тас. йоради швоешо
.

однесувшье / йоради шебе, йоради баршьоша на Гоко / йоради
Гоко .. , gdzie jako przyczyn(( wskazuje siy zachowanie os6b "drugich" luЬ
.

"trzecich", itp. Dla nas istotna jest tutaj moz]iwosc, realizowana przez оЬа
interesuj ce nas j((zyki, wprowadzenia obok nominalizacji morfologicznej
r6wniez nominalizacji syntaktycznej, tj. zdania komplementaтego zdomino
wanego przez zaimkowy korelat kataforyczny; de facto, to drugie rozwi za
nie jako bardziej eksplicytne wypada przyj c za semantycznie podstawowe,
por. пр.
(4) pol. Nie przyszlam przez to, ie Jurek si€ sp6inil

>

Nie przyszlam przez

Jurka
(4') тас. Не доjдов йоради шоа ииио Гоко задоцни

>

Не доjдов

йоради Гоко
itp. W polszczyZnie funkcjonuj w ten spos6b przez to, .ie ... , dlatego ie..., ze
wzgl€du па to, ie... , z uwagi па to, ie. , w jyzyku macedonskim зашоа
..

шшо..., йоради шоа UlШО... , заради шоа шшо .. Brak natomiast w pol
.

skim ewentualnego *z tego, ie. . (por. jednak idiomatyczne: Z tego wszyst
.

kiego zapomnialam, ie . itp.), а w macedonskim *од шоа шillо...; istnieje
. .

wprawdzie jako predykat sp6jnikowy przyczyny одшшо, jednak та оп
konotacjt( dia]ektaln

i w tekstach standardowych raczej go nie spotykamy.

S1цd wniosek о prymaтym charakterze typu z glodu / од глад, со zreszt
znajduje szerokie potwierdzenie w zabytkach оЬu jyzyk6w.
АЬу uzupelnic obraz dodajmy, ze zestawy z odsylaczem anaforycz
пут, jak pol. dlatego, przez to, тас. зашоа, йорадu / заради шоа to
typowe wykladniki predykatu przyczyny w sytuacjach, kiedy odpowiednia
struktura predykatowo-argumentowa jest rozbita mi((dzy dwa wypowiedze
ша, por.
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(5) pol. Nie mialam z kim zostawic dziecka. Dlatego nie przyszlam
(5') тас. Немаше со К020 да 20 ocillaBaM деiliеШо. Зашоа не доjдов
itp. Tf\vale zrosty jak polskie dlatego (рor. i pytajne dlaczego?) i macedon
skie зazuоа, зmuшо (regionalne ЗОUlШО? 'dlaczego?') swiadcz,\ о wzgl((d
nej starosci tego typu rozwi,\zan. Мату wi((c, zaleznie od perspektywy
funkcjonalnej tekstu uklady jak:

(6) pol.

Nie przyszlam przez to, йе nie mialam со wlozyc

mialam со wlozyc

(6') тас.

па

па

siebie

Nie

siebie. Przez to nie przyszlam

Не доjдов зашшо немав uuио да облечам - Немав шшо да

облечам. Зашоа не доjдов

itp. Predykat przyczyny z wbudowanym odsylaczem anaforycznym moze
Ьус гбwпiеz realizowany jako pol. Z tego РОИJоdu . , Z tej przyczyny ..., Wo
.

.

Ьес tego..., W lvyniku tego..., W skutek tego ... , W rezultacie

. . .

, тас. По шоj

йовод..., Од шаа Йрuчuна..., Како резулШаШ . W znaczenie nominali
.

.

zacji rezultat / резулшаш anafora jest automatycznie wbudowana, stцd nie
та potrzeby wyrazania jej dodatkowo poprzez korelat zaimkowy. Jak wyni
ka z przytoczonych ргzyklаdбw, w procesie potocznej komunikacji wyklad
niЬ tzw. relacji wynikania przy odpowiedniej topikalizacji funkcjonuj,\ jako
wykladniki relcji 'przyczyna'.
Zwraca uwag((, ze w zestawach jak pol. dlatego Йе ... , przez to, Йе. . ,
.

тас. зашоа шШо ..., йорадu шоа uuИо. .., gdzie polszczyzna automatycz
nie wprowadza uniwersalny konektor komplementamy йе, w jyZYku тасе
donskim

-

ktбгу

та

mozliwosc

wyboru

- pojawia

si((

pozycyjnie

nacechowane uаио, а nie дека, "to samo" шшо, ktбге znajdujemy w заш
ша czy одшшо, со raz jeszcze potwierdza zwi,\zek komplementamego
шшо z konstrukcjami о odcieniu przyczynowym. Niestety nie zbadana jest

chronologia dystrybucji i ekspansji odpowiednio шiuо i дека w historii dia
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1ekt6w i standardu macedonskiego, jednak opisana sytucja zdaje siy wska
zywac па prymamosc шiIiо.
Jak wspornniatam, konstrukcje, w kt6rych w ramach jednego i ty1ko
jednego wypowiedzenia pierwszym w hierarchii komunikatywnej jest wyra
zenie argumentowe, kt6rego referentem jest zdarzenie-przyezyna, а nie zda
rzenie-skutek, tj. tak zwane zdania zlozone skutkowe pozostaj,\ w stosunku
konwersji до opisanych wyzej zdan przyczynowych sensu stricto. Jak wi
dzielismy, przy ambicji uwzglydniania w opisie struktur predykatowo-argu
mentowych rozbitych granic,\ wypowiedzenia оЫе serie konstrukcji trudno
czysto rozdzielic. Jako skutkowe opisywane s,\ odpowiednio w gramatykach
polskich i macedonskich konstrukcje typu
(7) pol. Janek musial jeszcze wstqpic do ЫиГG, tak ze sp6inilismy si,? па
autobus
(7') тас. JaHe iIiребаше Yluilie да намине во канцелариjаiIiа, шака
шйlо 20 uсйушilluвolие авiIiобусоiIi

czy
(8) р01. Jurek nie odrobil lekcji, wi,?c za karfi zatrzymano go popoludniu

И!

szkole
(8') тас. Гоко не 2и йод20iIiвuл дОolиаumиiIiе задачи йа како казна 20
задржале йойладне на учuлииuuеillо

itp. W parze (7-7') rozwi,\zania polskic i macedonskie s<\ idealnie paralelne,
przyczem zn6w pojawiaj<\ siy odpowiednio ze i шiIiо. W parze (8-8') ро
stronie polskiej тату wyktadnik predykatu wnioskowania, wifiC, а ро stro
nie macedonskiej йа, kt6re sygna1izuje jedynie nastypstwo w czasie

przy

czyno 'Y zwi<\zek miydzy zdarzeniami odczytujemy poprzez znaczenia zdan
argumentowych. Jest to dobra ilustracja faktu, ze w ukladach 1ineamych,
kiedy - zgodnie z naturalnq sekwencjq zdarzen

skutek nastypuje ро przy
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czynie, specjalne segmentalne wykladniki kauzacji mozna w tekscie pomi
ще. Przypomina to орisуwащ wyzej sytuacjy, w kt6rej - przy odpowiednim
ukladzie lineamym - wystypowaly wykladniki koniunkcji, а nie eksplicytne
wykladniki temporalnej relacji РО.
О ukladach: przyczyna

>

skutek rozbitych mi((dzy dwa wypo

wiedzenia byla juz mowa wyzej. Wykladnik predykatu w pozycji inicjalnej
przybiera formy wyrazen Dlatego... , Skutkiem tego..., Na skutek tego. . , Z tej
przycг:yny... , itp.
.

3.2. 'Przyzwolenie' czyli 'koncesja'.

Czysto konwencjonalna naz

wa utrwalona w tradycji gramatycznej kryje w tym wypadku relacj((, kt6ra
wyraza negacj(( I brak oczekiwanego zwiqzku: skutek
prostszej parafrazie: р chociaz q

>

przyczyna. W naj

q

moinaby oczekiwac, ie jeSli q (о

-

Р

р
Nasza parafraza pokazиje, ze w relacjy przyzwolenia wbudowana jest imp1i

kacja, czyli, innymi slowy, ze relacja 'warunek' jest semantycznie prostsza
od relacji 'przyzwolenie' i nalezaloby jq rozpatrzee wczesniej. Tutaj kieruj((
si(( inn,!: lоgikц: 'przyzwolenie' та dwa warianty z punktu widzenia осепу
prawdziwosciowej, faktywny i niefaktywny, podczas gdy warunek jest zaw
sze niefaktywny. Omawiam tutaj w pierwszej kolejnosci relacje faktywne,
stqd 'przyzwolenie' w moim ukladzie poprzedza 'warunek'. Wydaje mi siy,
ze dla jyzyka naturalnego ta hierarchia jest wazniejsza.
3.2.1. 'Przyzwolenie' - wariant faktywny.

Podstawowym wyklad

nikiem odpowiedniego predykatu sp6jnikowego jest w polszczyznie choc /
chociaz i mЁmо (tego) ze, а w jyzyku macedonskim uако, .макар шшо,

и

uOKpaj шоа шiuо, por.

(9) pol. Jurek przyszedl
nego zaproszenia

па

zebranie, chociai / mimo ze nie otrzymal formal
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(9') тас. tOKO доjде на седницаша, иако / макар utшо не бил фор
мално йоканеш
itp. Struktura forтalna macedonskiego иако (и

+

ако) eksplicytnie sygnali

zuje obecnosc implikacji w strukturze semantycznej relacji

jest to roz

wil:!zanic znane r6wniez innym jyzykom balkanskim i nie tylko balkanskim,
por. cz. i kdyi; najblizsza paralela polska to nawetjeSli ...
Рогzцdеk lineamy jest swobodny, tak ze mozliwe Sl:! r6wniez ukJady:
(9") pol. Jurek, chociaz nie otrzymal formalnego zaproszenia, przyszedl па
zebranie - Chociaz nie otrzymal formalnego zaproszenia, Jurek przyszedl па
zebranie - Chociaz Jurek nie otrzymal formalnego zaproszenia, przyszedl
(jednak) па zebranie ...

(9''') тас. tOKO, uако не бил формално йоканейl, доjде на седницаша 
Нако не бил формално йоканеш, tOKO доjде на седнuцаша - Нако
tOKO не бил формално йоканеш, (сейак) доjде на седнuцаШа...
itp. Jestesmy tu juz о krok od konstrukcji adwersatywnej, por.
(1 О) pol. Jurek nie otrzymal formalnego zaproszenia, ale /jednak przyszedl

па zebranie
(1 О') тас.

tOKO не бил формално йоканеш, но

/ сейак доjде на

седницаша
itp. Cala ta wariacja slиzy modyfikacji perspektywy funkcjonalnej tekstu,
wydaje siy jednak, ze - og61nie Ыощс - тоZnа m6wic о stosunku konwersji
miydzy relacjaтi kопсеsywnц i аdwегsаtywщ: w ukladzie koncesywnym
(9-9') prymat w hierarchii komunikatywnej przypada nieoczekiwanemu zda
rzeniu р, podczas gdy zmiana па uklad adwersatywny (10-1 О') wiцzе sir; z
ргоmосjц zdarzenia q.
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"Podw6jna topikalizacja", jаkц niesie rozmcie struktury predykato
wo-argumentowej па dwa wypowiedzenia, faworyzuje uklad adwersatywny,
por.
(11) pol. Jurek nie otrzymal formalnego zaproszenia. Mimo

10

przyszedl па zebranie
(11а) тас.

tOKo

/ Jednak / Ale

не бил формално Йоканеш. Сейак / Но доjде на

седницаша
itp. W tekscie macedoriskim w takiej sytuacji nic moze siy pojawic wyklad
nik predykatu koncesji.
W polszczyznie istnieje r6wniez chociaz2,

'Ykladnik predykatu

jednoargumentowego о charakterystyce syntaktycznej partykuly ("ruchomy"

przynajmniej,
tureckie бар (e.w),

w granicach zdania); innym wykladnikiem tego predykatu jest
а w jyzyku macedoriskim odpowiada ти zapozyczenie
por. пр.

(12) ро1. [nni sqjeszcze gorsi! Janek chociaz / przynajmniej zdaje egzaminy
(12')

тас.

ДРУ2ише

се ушй1е

йолоши! JaHe

барем

iu

йолаiа

ис йий1uй1е
itp. Przyzwoleniu towarzyszy tutaj wyrazna осепа ekspresywna. Jesli ktos
jest, jak Janek, studentem

(q),

w6wczas oczekuje silY od niego spelnianie

okreslonych оЬоwiцzk6w (р); oczekiwanie to jest nie spetnione (-р), аlе - w
odr6Znieniu od innych - па plus Janka mozna zapisac zdawanie egzamin6w
(powiedzmy

)

r ,

przyczem

zrekonstruowanej

r jest сzуsсiц zlozonej

struktury

struktury р. Pelna parafraza

predykatowo-argumentowej

brzmialaby

па

przyklad: 'Janek jako student nie spelnia wszystkich swoich оЬоwiцzk6w,
ale zdaje egzaminy, со nale±y do tych оЬоwiцzk6w' - тату tu specyficzny
wariant konstrukcji adwersatywnej.
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Opisywany wariant przyzwoJenia statystycznie czysciej realizuje siy
w konstrukcjach niefaktywnych, do czego jeszcze роwrбсimу.
3.2.2. 'Przyzwolenie'

wariant niefaktywny. - Odpowiednie kon

strukcje wypada ocenic jako pcriod koncesywny, tj. zdanie zlozone о wza
jemnie zaleznej charakterystyce kategorialnej рrеdуkаtбw zdan argumento
wych

wlasnie ta charakterystyka jest sygnalem niefaktywnego charakteru

calej konstrukcji. W jyZYku polskim pojawia siy uklad: by-conditionalis (р)
czas przyszly czasownik6w dokonanych

+

(q), przyczem Ьу wi ze siy bez

posrednio z wykladnikiem predykatu przyzwolenia; w jyzyku macedonskim
тату uklad:

u +

sublunctivus

(q)

+

conditionalis praesentis, por.

(13) ро1. Chocby przyszedl Janek, (i tak) nie b dzieтy тieli quorum
(13') тас. И да

доjде JaHe, (йак) нема да и.ма.ме кворум

itp. Faku1tatywne elementy w оЬи jyzykach podkreslaj

jej adwersatywny

charakter. Ponadto w polszczyznie mozliwa jest rбwniеz eksplicytacja ukry
tej imp1ikacji w wariancie
(13") pol. Nawet gdyby przyszedl Janek ...
gdzie partykula nawet pelni funkcjy paraleln do macedonskiego

и,

tj. wpro

wadza zdanie argumentowe w funkcji niewystarczaj cego warunku. Por.
wreszcie polskie kolokwialne konstrukcje typu Zeby p Ыa, Аnnа tego nie
dostanie, itp., ukryte za formul zdan celowych. Odтienna 1inearyzacja (od

powiednio z pierwszym w hierarchii zdaniem argumentowym w pozycji ini
cjalnej) jest w оЬи jyzykach mozliwa, choc statystycznie rzadka. Wreszcie
warto moze odnotowac, ze - w moim przynajmniej polskim idiolekcie - w
opisywanych konstrukcjach jako wyspecjalizowany wykladnik predykatu
koncesji pojawia siy chocby, podczas gdy chociazby (wlasciwie chociazbY2)
та wyzsz

frekwencjy w funkcji partykuly w konstrukcjach opisanych wy

zej pod 3.2.1., por.
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(14)

B dzie dobrze, jeSli chociazby / przynajmniej Janek przyjdzie па eg

zamin /

... jeSli Janek chociazby / przynajmniej przyjdzie па

egzamin / . . .jeSli

Janek przyjdzie сlюсiаzЬу / przynajmniej па egzamin. . .

(14') тас. Добро ке йо/tшнеме, ако барем JaHe доjде на uсйuш / .. .ако
JaHe барем доjде на ucйиш / . ..ако JaHe доjде барем на исЙuШ...
3.2.3. Powyzsze uwagi па temat relacji przyzwolenia, mimo ze Ьат

dzo pobiezne, роkazujц jasno, ze jest to relacja semantycznie zlozona, а w
zwiцzku z tym relacja, kt6ra zyskuje wyspecjalizowane wykladniki па rela
tywnie p6znym etapie rozbudowy systemu skladniowego. Znaczenie przy
zwolenia pojawia siy w r6znorakim uwiklaniu sупtаktyсzпуш, przyczem se
mantyczna zlozonosc relacji wyrzuca па powierzchniy tekstu wykladniki
innych relacji, kt6re stапоwiц jej komponenty, jak koniunkcja, implikacja,
negacja, relacja adwersatywna ... Swego rodzaju potwierdzeniem takiej сЬа
rakterystyki relacji przyzwolenia jest fakt, ze nie та опа odziedziczonych
wysресjаlizоwапусh wyklаdпik6w чри predykat sрбjпikоwу па gruncie
slоwiа:riskiш, пiе та (о ile mi wiadomo) takich wyspecjalizowanych wy
klаdпikбw w gwarach polskich ат macedo:riskich, wreszcie - w stоsuпkоwо
mlodym staпdаrdziе macedo:riskim rбwпiеz brak takich wуklаdпik6w, jesli
роmiпцс, wyrаiпiе wtбmу, zestaw и-ако.
3.3. 'Cel'. - Relacja celu implikuje swiаdоmц kauzacjt(, przyczem

аrgumепt 'рrzусzупа' jest оЬоjуtпу wobec opozycji +/- fаktywпоsс, podczas
gdy argument '(zamierzony) skutek' (

=

'cel') jest ех definitione niefaktywny.

W оЬи jyzykach brak wyspecjalizowanych sрбjпikоwусh wyklаdпik6w re

lacji celu, jeSli роmiпцс z reguly fаkultаtywпу przyimek за ро stroпiе та
cedo:riskiej (рот. пiZеj). Fuпkсjопujц te same kопеktоry со w niefaktywnych
kопstrukсjасh kоmрlеmепtamусh, tj. ie + by-conditionalis ew. (fakultatyw
пе zeby +) infinitivus ро stronie polskiej i konektor zerowy (e\v. fakultatywne

) + da-subiunctivus ро stronie macedo:riskiej, рот. пр.

за
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(15) роl. (а) Мата przyjechala, zeby Аnnа тogla и'уjесhас
(Ьа) Мата
zajqc dziecmi I (ЬЬ) Мата przyjechala zajqc si
-

przyjechala, zeby si
dziecmi

(15') тас. (а) MajKa ми доjде (за) да може Ана да замине

-

(Ь) MajKa

ми доjде (за) да се ЙО2рижи за децаша

Jak wynika z tego, со wyzej powiedzialam, а со i1ustrujц przyklady (15-15')
konstrukcja finalna stanowi uklad periodyczny, о ktбrеgо interpretacji decy
duje znaczenie leksykalne i charakterystyka kategorialna (znaczenie grama
tyczne) рrеdуkаtбw zdan argumentowych. ОЬа jyzyki dуsропujц przytem
srodkami zdolnymi dodatkowo podkresli6 finalny charakter konstrиkcji: w
jyzyku macedonskim jest to przyimek за, skцdiпцd dоmiпujцсу w transfor
mach zdaniowych ze znaczeniem сеlи (por. nizej), а w polszczyznie kon
strukcja typu (15Ьа) w sytuacji koreferencyjnego protagonisty оЬи zdan
argumentowych, tj. w sytuacji, kiedy mozliwa jest rбwпiеz konstrukcja
(15ЬЬ); jak z tego wynika, rоzwiцzаniе polskie та wyzszy zasiyg niz rоzwiц
zanie macedonskie. W, macedonskim mozliwe jest rбwпiеz zawsze wprowa
dzenie zamiast за maksymalnie eksplicytnej syntagmy przyimkowej со цел
да. , podczas gdy w polszczyZnie wykladniki typu celem czy .v celu moz
..

liwe s1\ tyJko w konstrukcjach, w ktбryсh druga propozycja argumentowa jest
zdegradowana do rangi transformy, por.
(16) pol. Rzqd zdecydmval si па to

1cV

celu odblokowania eksportu

(16') тас. Владаша се одлучи за йl0а со цел да се деблокира
ексйоршош

Jak pokazuje nasz przyklad, konstrukcje tego typu charakterestyczne sц dla
jyzyka urzydowego. Mniej urzydowy charakter та zwrot z тyslq

о

tym,

ЙеЬу ... , ktбry zarazem moze Ьу6 uznany za wtбrnу, derywowany wykladnik

sрбjпikоwеgо predykatu сеlи, por.
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(17) роl.

Zaplacilismy got6wkq (z myslq о tym), zeby uniknqc ewentualnych

dalszych komplikacji,

por. tez - z transform1\ imieslowow1\: . C/2CqC
wariant та i literalny odpowiednik macedonski:
. .

(17') тас.

uniknqc

. .

. ; ten drugi

Плашивме в о гошово сакаjки да одбегнеме евеншуални

комuликации

Warto tutaj przypomniec szczeg6lny typ konstrukcji finalno-relatyw
nych, о kt6rych byla juZ mowa wyzej (1); charakterystyczna jest zwlaszcza
rola charakterystyki referencjalnej wsp61nego dla obu zdan argumentowych
argumentu przedmiotowego, odpowiedzialna za kontrast typu:
(18) pol. (а)

Przyjfi,lam tfi, kobietfi" ieby opiekowala sifi, dziecmi w czasie

naszej nieobecnosci

(ЬЬ) kt6ra Ьу sifi,
(18') тас. (а) Ja

Szukam (jakiejs / odpowiedniej) koblety,

(Ьа)

zeby /

opiekowala dzie{;mi w czasie naszej nieobecnosci
врабошив женаша (за) да се грижи за децаша кога

ние сме ошсушни - Барам (HeKoja) жена (Ьа) да се грижи /
би се грижела за децаша кога сме ние ошсушни

(ЬЬ)

Koja

(przyklad macedonski, nieco zmieniony, cytujy za Buzarowska.2001)
Konstrukcje (18а-18'а) to w obu jyzykach typowe zdania celowe о wsp61
nym, referencjalnie zidentyfikowanym argumencie. Konstrukcje ( l8ba
18Ъа), ze wsp6lnym argumentem generycznym, maj1\ dwojaka. interpretacj :
finaln1\ аlЬо rеlаtywШ\, natomiast konstrukcje (20ЬЬ-20'ЬЬ) maja.jednoznacz
nie charakter relatywny. Statystycznie, jak si wydaje, w macedonskim do
minuje typ (Ьа), а w polszczyinie (ЬЬ).
Derywatami generycznych zdan celowych sa. w obu j((zykach zidio
matyzowane nominacje typu pol. maszyna do pisania, mydlo do prania ...
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czy kosz па smieci, wino do stolu ... , i тас. маuшна за ишuувшье, вода за

Иuеlbе. . . czy кориа за ошйадоцu, чарuюф за на маса, itp., por.
(19) pol. Kupilam (specjalny) kosz, zeby wyrzucac (do niego) smieci

>

kosz

па smieci
(19') тас. Куиuв (иосебна) корйа за да фрлам(е) (во неа) ошйадоци

>

корйа за ошйадоцu
itp.
Pr6by konwersji konstrukcji finalnych (а zarazem ich rozbicia miy
dzy dwa wypowiedzenia) ujawniajq ich zlozonq struktury semantycznq i ро
magajq wyjasllic specyficmy status drugiej propozycji argumentowej, tj.
mozliwosc jej nicfinitywnej realizacji powierzchniowej. Por.
(15") pol. Аnпа chciala / musiala wyjecha(:. Dlatego przyjechala тата

Кtos musial zajq(: si dzietmi. W tym celu . . . / Dlatego przyjechala тата
(15"') тас. Ана сакаше / шребаше да замине. Зашоа доjде MajKa ми -

HeKoj мораше да се йогрижи аа деца ша. Со шаа цел. .. / Зашоа доjде
MajKaMu
Por. i niekoherentny charakter sekwencji typu: *Апnа chciala / musiala wy

jecha(:. W tym celu przyjechala тата . . . Konwersja oparta па predykacie 'cel'
mozliwa jest tylko przy koreferencyjllosci wsp6111ego argumentu оЬи zdan
skladowych, czyli - inllymi slowy - kiedy dqzellie do celu jest formq auto
mallipulacji, а llie manipulacji dzialaniami os6b trzecich С'х chce, zeby q i w
tym celu р(х)' ) а nie

( 'Х chce, zeby q i w tym celu powoduje, ze р(у)'). ОЬес

nosc w samym pojyciu сеlи elemelltu 'chce' tlumaczy r6wlliez fakt derywacji
odpowiedniego modelu syntaktyczllego od kOllstrukcji komplemelltarнych z
lliefaktywllym argumelltcm zdaniowym. Пuтасzу r6wniez obecllosc w оЬи
allalizowallych j zykach konstrukcji przyczYllowo-skutkоwусh о tym sa
тут modelu sYlltaktycznym. Obecllosc tego modelu w zdашасh czasowych
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typu Р ро

q (por. wyzej 129 )

nalezy сЬуЬа ttumaczyc теtаtеkstоwц wszech

\viеdzц autora narracji.
3.4. 'Warunek'.
lе implikacji (jezeli р,

Konstrukcjc \vугаzаjцсе warunek, oparte па fonnu

to

q) sц ех deJinitione niefaktywne, а w szczeg6lnych

wypadkach kontrfaktywne. lstпiеjц rMne, mniej lub bardziej szczeg610we
klasyfikacje takich konstrukcji. Tutaj ograniczymy siy do podstawowego ро
dzialu па konstrukcje wyrazaj<\ce warunek realny (mozli\\')' do spelnienia w
przyszlosci lub w przeszlosci) i warunek nierealny (о kt6rym wiemy, ze nie
zostal spelniony w przeszlosci, lub w og61e nie moze zostac spelniony). В\(
dziemy przytem m6wi6 о okresie warunkowym realnym (w skr6cie: realis) i
nierealnym (w skr6cie: irrealis); terminologia taka ("okres waru11kowy") 
pot"\vierdzona tгаdусjц

sygnalizuje, ze w konstrukcjach wугаzаjцсусh waru

nck obowiцzuje consecutio (еmрогum, tj. ze charakterystyka kategorialna
predykat6w zdari skladowych (protazy

-

р

i apodozy

-

q)

jest wzajemnie

zаlеZпа.
Macedoriskie konstrukcje warunkowe, геаlizujцсе "ba!karisk<\" for
mu!\( sупtаktусzщ, byly przedmiotem wielu opis6w i a11aliz. Pisali о nich,
т. in., Оо!цЬ (19 64, 1984), Kramer (1986), Marsh-Stefanovska (1990), Ми

нова-Гуркова

(1967, 1968, 1990,1994), Hacking (1997).

3.4.1. 'Okres warunkowy realny'.
realizacja zdarzenia uwarunkowanego
czas gdy zdarzenie wаrunkujцсе

(р)

-

W gry wchodzi sytuacja, kiedy

(q) jest rzutowana w

przyszlosc, pod

jest albo rzutowane w przyszlosc albo

zrealizowane w przeszlosci illub w momencie m6wienia bez \viedzy autora
tekstu. W tym ostatnim wypadku m6wi si\( nieraz о warunku mozliwym.
ZacznUmy od przyklad6\v:
(20) pol. Je.§li

. . .

/ Jeze/i

. . .

/ О i[e Janek przyjdzie, (to) napiszemy! napisali

bysmy zaraz (еn tekst
(20') тас. Ако... ! Доколку JaHe доjде, ке 20 наЙише.ме / би 20 найи

шале шексшош веднаш
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itp. W nawiqzaniu do тас. ако warto odnotowac tez polskie kolokwialne
konstrukcje z jak, por. пр. Jak przyjdziesz, to spotkasz si z Aniq, а jak nie
przyjdziesz, to szukaj ёпnе) drogi, itp. Drugi, zanegowany segment kon
strukcji wyklucza tutaj intcrpretacj(( temporalnq. Por. dalej uktad jak w
(20-20') ze zmianq diatezy:
(20") pol. Zaraz napiszemy / napisalibysmy ten tek. tJ jezeli .
Janek przyjdzie

. .

/ jeSli... / о ile

(20"') тас. Веднаш ке 20 наПuше.ие / би 20 найuuшле i11.ексi11.0Ш, ако /

доколку доjде JaHe
Por. tez, zwlaszcza przy diatezie q, jezeli р :
(20"") pol. Zaraz napiszemy ten tekst. (Oczywiscie,) pod warunkiem, ze Janek

przyjdzie
(20"''') тас. ВеднаUl ке 'го найuшеме ШексШоi11.. (Се разбuра,j йод
услов дека JaHe ке доjде
Przyjscie Janka jest tutaj niezbydnym j wystarczajqcym warunkiem do napi
sania tekstu. RБZпiсе miydzy wykladnikami predykatu warunku Sq margi
паlnе: w moim idiolekcie polskim jezeli I jeSli majq wYZSZq frekwencjy i па
lezq do nieco wyzszego rejestru sty1istycznego niz о ile; macedonskie до

колку pojawia siy g16wnie w j((zyku prasy i w tekstach naukowych i wydaje
siy Ьус importem z iппусh jуzуkбw slowianskich (Минова-Гуркова 1994 :
267; por. tez paralely strukturalnq z pol. о ile). Poza tyш, nacechowany wa

riant diatetyczny wyk1ucza obecnosc to w konstrukcji polskiej.
W konstrukcjach typu (20-20"') predykaty оЬи zdan argumentowyeh

stojq w polszczyznie w formach praesentis peifectivi, albo w apodozie ро
jawia siy potentialis,' w jyzyku maeedonskim тату w protazie praesens per
fесtiи m, ktбгу jest w tym jyzyku [оrшц zwiqzanq, wуstурujqСЦ m.in. ро prc
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dykacie sp6jnikowym

ако,

а w apodozie

Ke-conditionalis praesentis

lub

potentialis.

Do wyrazenia realnego warunku rzutowanego w przyszlosc moze
r6wniez w obu jyzykach posluzyc inna formula, por.
(21) роl.

Gdyby Janek przyszedl. (to) zaraz bysmy napisali

.. .

/ ? napiszemy

ten tekst

(21') тас. Да

доjде JaHe, веднаш би 20 наЙU.Ulале

.

. /?
.

ке 20 наUише.ме

шексшош

Jest to formula rzadka, ale па og61 akceptowana przez m6wiqcych. Wyraza
опа niewiary, choc nie wyklucza mozliwosci, ze Janek przyjdzie. Takq осепу
sytaucji macedonskiej daje Marsl1-Stefanovska, а za niq Hacking, ilustrujqc
to przykladem: Да му ii1реба нешй10, (НО не верувам дека ке му за
шреба), ке ше йобара (Hacking 1997: 109). \V tym \vypadku w polszczyz
nie тату w obu zdaniach argumentowych by-conditionalis, lub altematyw
nie w apodozie praesens реrjесtiиП1Z, а \у jyZYku macedonskim w protazie
да-suЫиnсtivиs, а w apodozie бu-роtеntiаlis 1ub Ke-conditionalis praesentis.
W jyzyku polskim mozliwe jest r6wniez:
(21 ") роl. Jezeliby / JeSliby Janek przyszedl ...
tj. konstrukcja, kt6ra - w moim przynajmniej odczuciu - wyraza ty sam<\ do
Zy (nie)wiary w przyjscie Janka jak (21).
Por. tez okres realny z iпtегргеtасjц отпitетроrаlпц i/lub itегаtywпц.
r6wniez bez ograniczen aspcktowych, а z iтрlikасjц nastypstwa w czasie:
(22) р01.

Jezeli operacja si

udaje /

. .

. si

udala, przechodzimy / przejdziemy

do nast pnego etapu doswiadczenia

(22') тас. Ако ойерацujаша усйеала / уейее,

Йремuнува.ме / ке йремu

неме КОН нареднаша ейlайа на ексйерuменшош
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Okres warunkowy rzutowany w przyszlosc moze miec гбwпiеz cha
rakter imperatywno-hortatywny. Мату \vбwсzаs w apodozie imperatiw, а
realizacja rozkazu / prosby / apelu ... zalezy od spelnienia \varunku wyrazo
nego w protazie, ktбщ konstytuuje forma praesentis lub forma odpowiednic
go czasu przeszlego niezaleznie od aspektu, por.
(23) pol. Jezeli spi / zasnie / zasnql, nie budi go
(23') тас. Ако сйие / засйие / засйал, не буди 20
Jesli \v apodozie pojawi si« czas terazniejszy czasownika niedokona
nego, тату formult( о d\vojakiej interpretacji, zaleznie od wypelnienia lek
sykalnego, por.
(24) pol. Jezeli spi, mozemy i ту spac spokojnie
(24') тас. Ако сйuе, можеме и ние мирно да сйиеме

(25) pol. Jeieli spi, to dobry znak / . . to znaczy, ze kryzys przeszedl
.

(25') тас. Ако сйuе, добро е /

...

Шоа значи дека крuзаша ЙОJиuна

О ile para (24-24') to "normalne" okresy warunkowe, para (25-25') to formu
lу \vnioskowania.
3.4.1.1. Specyficzny typ relacji, bliskiej relacji wnioskowania jak \v
parze (25-25') realizuje sit( z ротос<\ \vyklаdпikбw skoro w jt(zyku polskim i
UIШОJИк w j((zyku macedonskim. (Zapis шшомк oznacza, iz \v grt( wchodzi
шшом kauzatywne, а nie temporalne, о ktбгут byla mowa wyzej, por. Ш

2.). Jest to okres warunkowy о odcieniu геzultаtуwпуш, \v ktбгут protaza
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ша charakter faktywny, tj. warunek jest spe!niony w momencie m6wienia.
Por.
(26) pol. Skшо wszyscy juz przyszli, mo:iemy zaczqc zebranie
(26') шас. Шill0,М, сuше се веке доjденu, ,М,оже,М,е да ja uочне,М,е
седНUL{аша
czy tez:
(27) pol. Skшо Jurek si

rozchorowal / jest chory. musimy to zrobic bez

niego
(27') шас. Шшо,М, ГОКО се разболел / е болен, 'м'ора да 20 сШорu.ме
йl0а без Hezo
w przykladzie (26-26') warunek jest spelniony, rezultat

obecnosc wszyst

kich uczestnik6w - jest aktualny w momencie m6wienia; w przyk!adzie
(27-27') ew. warunek

obecnosc Jurka - jest anulowany, relacja ша charak

ter przyczynowo-warunkowy; w pierwszym wypadku parafraza 'jezeli jest
tak, Ze ... ' narzuca si

silniej, niz r6wniez mozliwa parafraza 'poniewaz jest

tak, Ze... ', w drugim jest odwrotnie. W оЬи wypadkach pol. skoro, шас.
UlШО,М, mozna Ьу zasЩрiс odpowiednio przez pol. zwa:iyJ,vszy, :ie .

. .

ew.

Z

uwagi па to, ze..., шас. со оzлед на фаюuош дека . Zar6wno spelnienie
..

warunku, jak i niemoznosc spe!nienia wymusza оkrеslоШ\ decyzjt( komu
nikowanq w apodozie, przyczem relewantnym elementem przedstawianego
modelu syntaktycznego jest modalny charakter predykatu, kt6ry konstytuuje
zdanie argumentowe w apodozie. Са!е to rozumowanie sugeruje, ze i tu r6w
niez шашу do czynienia z relacj(:\ wnioskowania.
Oparta па implikacji relacja wnioskowania moze przebiegac
kierunkach. Por.
a)jezeli р, to q
iр

-

mo:iemy si

spodziewac, :ie q

w

dwu

1 53

Ь) jeieli р, to q
iq

wnioskujemy, ie р

tj. пр. Jeieli Jurek kupi auto, to pojedziemy па wycieczkli
а) Jurek kupil auto, zatem I wobec tego (spodziewamy sif/., ie)
pojedziemy па wycieczkf/.

Ь) Jedziemy па И'Усiесzk , zatem I wobec tego I znaczy (wnioskujemy,
ie) Jurek kupil auto

j zyku maced011skim polskim zatem, znaczy czy wobec tego (kt6re typo
we jest dla struktur predykatowo-argumentowych rozbitych па dwa wypo
wiedzenia), odpowiada пр. значи, albo во iuaa сишуациjа; wуИаdпiki rc
lacji wnioskowania sq slabo wyspecjalizowane.
W

Konczqc rozwazania о okresie warunkowym realnym przypomnl(
jeszcze mozliwosc metateksto\vcgo uzycia odpowicdniej fonnuly syntak
tyczncj, па со zwraca uwag Grochowski (1984 : 285). Por. пр.
(28) р01. Jesli sift nie myl , to sili zdarzylo }v KrakO'rvie
(28') тас. Ако не iреuш.м, iaoa се случило во Краков
itp., gdzie zdarzenie-"warunek" przybiera [оrшl( autorskicgo zastrzezenia со
do prawdziwosci zdarzenia "uwarunkowanego".
'Okres warunkowy niercaIllY'. Okres warunkowy nierealny
m6wi о tym, со moglo siy bylo zdarzyc, gdyby odpowiedni waru
llck zostal spelniony. Oto typowy przyklad:
3.4.2.

(irrealis)

(29) pol. ВуlаЬуm upadla, gdybys mnie nie podtrzymal (tj. 'nie upadlam, Ьо
mnie podtrzymales')
(29') тас. Ке йаднев, да не .ме йрuдржеше
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w parze (29-29') ро poJskiej stronie тату w apodozie conditionalis рга
eteriti, а w protazie conditionalis praesenti,f, ро macedonskiej stronie w аро

dozie conditionalis praeteriti, а w protazie subiunctivus perfecti. Wyktad
nikiem predykatu warunku jest ро polskiej stronie "zwiqzana" obecnosciq
partykuty kondicjonalu forma gdy-, а ро stronie macedonskiej brak wyktad
nika segmentalnego; zwaiywszy fakultatywnosc szyku:
(29") ро!. Gdybys mnie nie podtrzymal, bylabyт upadla
(29"') тас. Да не си ме йридржал, ке йаднев
jedynym wyktadnikiem iпеаlu jest tzw. consecutio temporuт, tj. odpowied
nia charakterystyka kategorialna predykat6w zdan argumentowych. Charak
terystyka jak w (29-29") jest stosunkowo najbardziej typowa, nie jest to jed
nak jedyna charakterystyka moZliwa. Por. пр.
(30) pol. Gdybys mnie Ьуl nie podtrzymal, upadlabyт / Gdybys тnie nie
podtrzyтal, upadlabym / Gdybys тnie nie podtrzyтywal,

upadlabyт /

Gdybys тnie nie podtrzymywal, za kazdym razem Ьуm si€ potykala...

(30') тас. Да не ме йрuдржа, ке йаднев / Да не ме йридржувmu, ке
йаднев / Да не ме йридржувmuе, ке йаднев / Да не ..ие йрuдржуваше,
ceKoj uaiU ке се соЙнував...

itp. Jak widac, wariacji ulega aspekt i czas, podczas gdy tryby pozostajq nie
zmienione: w konstrukcjach polskieh оЬоwiцzujе conditionalis, а w kon
strukcjach macedonskich zestaw: conditionalis - subiunctivus. Coprawda, w
uZyciu kolokwia!nym mozna dzisiaj ustyszec, nawet z ust ludzi wyksztatco
nych, konstrukcje typu:
(31) тас. Ако ja uмав..ие upaBHaiUa држава, CuiYPHO ова не би се
случило
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z impetjectum czasownika niedokonanego zwiqzanym przez predykat sp6j
niko\vy ако w protazie i z potencjalem w apodozie, jednak konstrukcje takie
znajdujlI: siy па marginesic normy. Czysciej przytem wchodzi potentialis do
apodozy, niz zcstaw ако
zestaw ако

+

+

impetjectum do protazy i czyscicj \vchodzi

iтpeffectum do protazy przy пасесhоwапеj diatezie, tj. jesli

protaza nastypuje ро apodozie. W polszczyznie okres warunkowy nierealny
to jeden z niewielu kontekst6w, w kt6rym pojawia siy dzisiaj, zwlaszcza w
apodozie, conditionalis praeteriti oparty па paradygmacie plusquaтpetjecti.
Samo plusquampetjectuт jest dzisiaj rzadkoScilI: i pojawia siy raczej w ra
тасЬ zaNeg6w sty1izacyjnych niz w spontanicznym uZyciu. Conditionalis
praeteriti w nierealnym okresie wапшkоwуm stwarza szansy odr6znienia
formalnego tcgo okresu od okresu realnego realizowanego wg fолnиlу ( 19).
Konstrukcje typu
(34) ро1. Gdyby przyszedl punktualnie, dowiedzialby si wszystkiego
itp. SlI: dzisiaj раг ехсеиеnсе dwuzпасzпе i mogq Ьус interpretowanc jako
realis, tj. zgodnie z fолnиl,! 'jezeli przyjdzie .. .' jak tez jako irrealis, tj.
zgodnie z formul,! 'gdyby Ьуl przyszedl... ' Interpretacja zalezy od kontekstu
uzycia; osobiscie, jako autor tekstu, tiZywam konstrukcji tego typu dla wyra
zenia okresu nierealnego.
3.4.3. Wypada jeszcze dla porz,!dku odnotowac szczcg61ny typ okrc
su kontrafaktywnego, kt6ry
а) korzysta z modclu syntaktycznego okresu realnego, podczas gdy
nierealny charakter warunku jest pochodn,! znaczerua zdan argumentowych,
рor.
(33) pol. Jezeli onjest wiceminislrem,

10 jajeslem

kr6lowq angielskq

(33') тас. Ако е шоj заменuк мuнuсйlер, Ш02al,U jac сум аН2лuска
кралица
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itp., а1Ьо tez
Ь) z modelu okresu nicrealnego lub "mieszanego", рог.
(34) р01. Gdybyт ЬуЕа ptakiem, pofrun labyт
(34') тас. Да су.м: ййluzщ ке леLuлев / би лейlнала
Jest to mode1 dobrze znany w paremi010gii, por. znane przyslowia budowane
wg schematu Gdyby ciocia тiala wq y . , itp.
.

.

3.4.4. Wypada jeszcze wspol11niec о szczeg6lnym typie sekundamie dery
wowanych konstrukcji wyrаzаjцсусh relacjy wnioskowania, а ukrytych za formul
zdania celowego. Мат tu па mysli uklady jak:
(35) pol. Jestes za mlody, zeby mnie kJytykowa!:
(35') тас. Пре'млад

си

(за) да ,Ме крuiuuкувшu

czy
(36 pol. Za gorqco dzis, zeby si kl6ci!:
(36') тас. Пре'мНОlУ е lорешшuна (за) да се кара,Ме
itp. Sklonna jestem interpretowa6 takie uklady jako konstrukcje ze zdaniem komple
mentamym niefakty>vnym konstytuowane prez dwuargumentowe predykaty typu
'zbyt mlody (ktos, па to, zeby)', 'zbyt gor ce (cos, па to, zeby ... )' i eksplikowac je
zgodnie z fonnul : Za gorqco dzis, zeby si

kl6ci!: 'Jezeli temperatura przekracza

pewn" normy, ludzie unikaj" dzialan wyсzеrpujцсусЬ, m.in. kl6tni; dzisiaj тату
wlasnie tak sytuacjy, а zatem ... .
'
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Wykladniki predykatu umownie okreslonego tu jako

'warunek'

szczeg61nie wiele m6wiq о mechanizmach powstawania i ewolucji mode1i
syntaktycznyeh tzw. zdan z!ozonych, czy - innymi s!owy

о meehanizmach

formalizacji i ewolucji konstrиkcji konstytuowanych przez predykaty "trze
ciego rZl.(du". Мат tu па mysli zmienny па osi czasu status partyku! ad
werba1nych typu р01. Ьу, тас. да} ке} би} kt6re wywodzq sil.( z form wer
balnych niegdys autosemantycznych о znaezeniach odpowiednio 'esse' (w
sensie 'istnicC'), 'velle', 'dare' i poprzez stadium synsemantycznych czasow
nik6w tzw. pomocniczych przeksztalcajq siy w nieodmienne adwerbalne
partku!y modalne wsp61tworzqce paradygmaty r6znych tryb6w niefak
tywnych.
Jak wynika z naszego pobieZnego przeglqdu podstawowe wykladniki
predykatu 'warunek' to w polszczyznie wyrazenia jeSli / jezeli (оЬа poeho
dzenia werbalnego od 'esse'), dalej о ile i gdy (pochodzenia pronominalne
go) stowarzyszone z odpowiedniq charakterystykq kategoria]nq, przede
wszystkim modalnц!) predykat6w zdan argumentowych, przyczem zasadni
ezq тoly odgrywajq formy kondicjonalu z formantem Ьу. W jyzyku maeedon
skim obok podobnie funkcjonujqcych ако i доколку тату i leksykalny
wyk!adnik zerowy, podezas gdy funkcjy sygnalizowania hipotetycznego
charakteru konstrukcji przejmuje - zgodnie z tradycjonalnq terminologiq
gramatyki lacinskiej

-

consecutio teтporum, а scislej m6wiqc: nastl.(pstwo

tryb6w, czy moze lepiej: uklad tryb6w, przyczem kluczowq тoll.( odgrywajq
conditionalis, potentialis i subiunctivus, tj. tryby о formantach w postaci

spetryfikowanych partykul adwerbalnych.
Poza tym ukladem pozostajq konstrukeje konstytuowane przez pol.
skoro, тас. шШом. Odpowiednie predykaty sp6jnikowe Sq semantycznie

bogatsze - zawierajq skladnik temporalny, со zтozumiale, zwazywszy iz
przedstawiajq опе derywaty semantyczne od wyrazen о dominujqcym zna
czeniu temporalnym.
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3.5. Postaram siy pokr6tce zsumowac wnioski z tego kr6tkiego
przegl du konstrukcji konstytuowanych przez sp6jnikowe prcdykaty ka
uzatywne:
- uderza paralela miydzy konstrukcjq kаuzаtywщ z podstawow dia
tez : przyczyna

>

skutek i konstrukcj

stwem: zdarzenie wczesniejsze

>

temporaln

z podstawowym nastyp

zdarzenie p6Zniejsze; uklady takie odbijaj

naturalny zgodnie z nasz percepcj bieg wypadk6w i w zwi zku z tym naj
czysciej w procesie komunikacji nie wymagaj

specjalnych sygnal6w poza

sam linearyzacj tekstu i ew. sygnalami koniunkcji;
па tej samej zasadzie najbogatszy zesp6l sygnal6w, w оЬи jyzy
kach, we wszystkich kodach jyzyka pisanego i m6wionego, towarzyszy dia
tezie: skutek

<

przyczyna;

- skolei najprostsze semantycznie i w zwi zku z tym "najglybiej"
zakodowane w systemie regul gramatycznych s

w swietle naszych danych

relacje 'warunek' i, w nastypnej kolejnosci, 'cel', а wiyc relacje par excellen
се

niefaktywne; w wypadku tych relacji najwiyksz

roly odgrywa charakte

rystyka kategorialna predykat6w argumentowych i najwiyksza jest te2: r62:
nica miydzy dwoma analizowanymi jyzykami; па gruncie macedonskim
interferencja ze strony ilшусh jyzyk6w balkanskich doprowadzila do wyk
sztalcenia siy w systemie [оrш predykatywnych czasownika calej serii
modalnych paradygmat6w peryfrastycznych, ktбrе Sq glбwпуmi nosnikami
odpowiednich relacji; w polszczyznie centraln

rolt;: odgrywa jedyny para

dygmat tego typu, tj. paradygmat kondycjonalu z formantem Ьу, przyczem
wspieraj

go odpowiednio elementy ze- i gdy-; zestaw zeby pozna1iSmy

skqdin d jako charakterystyczny dla niefaktywnych konstrukcji komplemen
tarnych; о tym, ze punkt ciyzkosci spoczywa па charakterystyce kategori
alnej predykat6w zdan argumentowych swiadczy r6wniez obserwowane w
оЬи jyzykach zacieranie roznic miydzy elementami sp6jnikowymi towa
rzyszqcymi odpowiednio konstrukcjom wyrazaj cym warunek realny i
nierealny;
najbardziej zlo2:onq struktury та, jak wynika z naszej analizy, pre
dykat 'przyzwolenie', kt6ry pojawia siy па etapie zwiykszonej intelektua
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lizacji systemu skladniowego; nieobecny jest w systemach dialektalnych, а
jego wykladniki majq wyraznie wt6my charakter;
wreszcie wypada wspomnicc liczne zwiqzki mi«dzy wykladnikami
predykat6w kauzacji i wykladnikami innych relacji asocjatywnych z jednej
strony i mi«dzy wykladnikami predykat6w kauzacji i konektorami w kon
strukcjach komplementamych i relatywnych z drugiej. Do tej problematyki
przyjdzie пат jeszcze kilkakrotnie wr6cic w dalszym tekscie.
4. Postaram si« teraz zebrac wnioski па temat funkcjonowania wyra

zeri, kt6re okreslilismy tutaj jako predykaty sp6jnikowe, tj. predykaty impli
kujцсе ро dwa argumenty propozycjonalne i twоrzцсе z nimi tzw. zdania
zlozone:
uderza fakt, ze wsr6d wykladnik6w najubozszych semantycznie
predykat6w о najszerszej bazie asocjatywnej najwi«cej jest wyrazeri odzie
dziczonych, wsp61nych оЬu analizowanym j«zykom, сЬос oczywiscie nie bez
pewnych r6znic w ich dystrybucji; jak wiadomo, wykladniki takie, typu i, а,
ale / аН . , jak wiadomo, nie m6wiq nic о charakterze bazy asocjatywnej
.

.

odczytujemy ten charakter па podstawie znaczenia zdari argumentowych; wy
daje si«, ze mozna zaryzykowac twierdzenie, iz ten spos6b wiqzania zdarzeri,
о kt6rych mowa, dominowal па starszych etapach rozwoju systemu syntak
tycznego, podobnie jak dominuje - wiemy to z doswiadczenia

w OPOWIa

daniach dzieci i w папасji dialektalnej;
- dla grupy predykat6w о najszerszej bazie asocjatywnej charakte
rystyczna jest r6wniez homonimia wykladnik6w w pozycji sr6dwypowiedze
niowej (tj. w sytuacji, kiedy cala struktura predykatowo-argumentowa miesci
si« w granicach jednego wypowiedzenia) i w pozycji mi«dzywypowiedze
niowej (tj. w sytuacji, kiedy granica mi«dzy wypowiedzeniami

jak to si«

zwyklo m6wic: granica klasy kropki - oddziela pierwszy argument od pre
dykatu, kt6remu bezposrednio towarzyszy drugi argument); silц faktu w ta
ют kontekscie wЬudоwапц w sp6jnik-predykat implikacj« оdnОSZЦСq si« do
pierwszego argumentu odczytujemy jako odsylacz anaforyczny do poprze
dzajqcego fragmentu tekstu;
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- w grupie predykat6w о temporalnej bazie asocjatywnej dоmiпиjц
wykladniki pochodzenia zaimkowego, со nalezy wiqzac z faktem, ze jyzyki
slowianskie posiadajq serie zaimkowe z wbudowanym pojyciem czasu

(wtedy 'w tym czasie', itp.); tak wiyc wsp6lnq etymologiy, przynajmniej w
zakresie rdzenia, majq polskie i macedonskie wykladniki oznaczajqce kon
takt w czasie, podstawowe dla tej grupy predykat6w sp6jnikowych; inne ty
ру relacji najczysciej оtгzуmиjц wykladniki w postaci r6Znych kombinacji
przyimkowo-zaimkowych, w kt6rych przyimki ustalajq kierunek па osi cza
su; uderza fakt, ze inwentarz relacji temporalnych posiadajqcych wyspecjali
zowane wykladniki sp6jnikowe jest dla оЬи analizowanych jyzyk6w prak
tycznie identyczny, rпimо wczesnego przerwania kontakt6w terytoriaJnych i
zasadniczo r6znych warunk6w, w jakich rozwijaly siy te jyzyki; wypada
przyjqc, ze zawazyla tu tozsamosc potrzeb i impuls6w semantycznych;
- konstrukcje oparte па relacji temporalnej, przynajmniej czysc z
nich, bywa nieraz oceniana jako konstrukcje relatywne; stosunek dwu
zdarzen па osi czasu istotnie mоZnа rozumiec jako relatywizacjy wzajemnq
odpowiednich odcink6w czasowych, со znajduje wyraz jyzykowy we
wspomnianej serii zaimk6w z wbudowanym pojyciem 'czas'; w tej ргасу,
jak to staralam siy uzasadnic (рог. rozdzial 1) podzial konstrukcji typu
"zdanie w zdaniu" przebiega inaczej: z grupy konstrukcji relatywnych (

=

wуzпасzаjцсусh

dгоgц

relatywizacji)

oddzielono

te,

kt6re

zidentyfikowac / zindywidualizowac przedmioty materialne
imiennych,

od

tych,

kt6re

dookreslajq

referenty

роzwаlаjц

referenty grup

szeroko

pojytych

nominalizacji; tylko ty pierwszq grupy oceniono jako komplementacjy grup
imiennych, zgodnie z przekonaniem autorki, ze wszelkie konstrukcje oparte
па nominalizacji majq charakter wt6rny, tj. semantycznie derywowany;
- predykaty temporalne majq w pozycji mi<rdzywypowiedzeniowej
specjalne wykladniki z Ыоkаdц jednego argumentu zdaniowego i wbudowa
nq апаfощ; Sq to wyrazenia typu pol. tvtedy,

w

tyт czasie, odtqd, potem,

arch. dop6ty. .. ; szerzej о sposobie ich uzycia w оЬи analizowanych jyzykach
рог. ТОПОЛИlЬска 2000;
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grupa konstrukcji kauzatywnych to wyraz najgtt;bszego zaangazo
wania autora tekstu jako interpretatora swiata, о kt6rym mowa; relacje kau
zatywne s semantycznie najbardziej ztozone,
stwarzaj

а

zarazem

w planie formy 

najszersze mozliwosci mit;dzyjt;zykowej interferencji; zarazem

wyHadniki odpowiednich predykat6w sp6jnikowych s najbardziej zindywi
dualizowane i najbardziej czute

па

szerszy, pragmatyczny i semantyczny

kontekst uzycia; w tej sferze tez najsilniej zaznaczaj

sit; r6znice mit;dzy

jt;zykami polskim i macedoriskim; r6znice te, jak juz wspomnialam, maj
swe zr6dto przede wszystkim w r6znicy system6w form predykatywnych
czasownika, tj. w zakresie i formach gramatykalizacji informacji modalnej,
temporalnej i aspektowej, kt6щ okreslamy tu w skrбсiе jako informacjt; ka
tegorialn ;
nie byto moim zadaniem w tym tekscie przedstawianie zasobu i
charakterystyka transform zdaniowych, kt6re umozliwiaj,\ democjt( jednego
z dwu argument6w zdaniowych; transformy takie S,\ konstytuowane przez in
finitywne formy czasownika - predykatu odpowiedniej zdaniowej kon
strukcji argumentowej lub tez przez przyimek; w grupie konstrukcji szeroko
asocjatywnych inwentarz transform jest najubozszy, w grt; wchodz

naj

cZt(sciej przyimki "egzystencjalne" typu pol. z(e) i bez; w grupie temporalno
kauzatywnej repertuar transform jest wit;kszy, przyczym malo kiedy maj
one wyspecjalizowane wyHadniki i jednoznaczn,\, wyl cznie temporaln
iIlиЬ wyl,\cznie kauzatywn'\ interpretacjt;, со zrozumiale zwazywszy, iz s to
konstrukcje

ех

definitione pochodne, mniej cksplicytne od podstawowych

konstrukcji konstytuowanych przez predykaty sp6jnikowe; ich analiza w оЬи
opisywanych jt(zykach to odrt;bne zadanie przekraczaj,\ce ramy tego tekstu.

Uwagi koncowe
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Przedstawiony ргzеglц.d polskich i mасеdшiskiсh "zdan w zdaniach"
stanowi kolcjny segment konfrontacji gramatycznej оЬu jyzyk6w. Jest to jed
nak, jak wspomnialam па wstypie, "рrzеglцd z tеzц.". Моjц. аmЫсjц. bylo od
krycie mechanizm6w rekurencji konstrukcji zdaniowych, tj. charakteru ро
zycji syntaktycznych, w kt6re mozna je wprowadzac, i [оrш ich adaptacji do
tych pozycji. Wyniki рrzеglцdu, w mojej ocenie przynajmniej, usprawiedli
wiаjц takie przesuniycie punktu ciyzkosci z tego, со r6zni konstrukcje pol
skie od macedonskich, па to, со jest dla nich wsp6Ine i pretenduje do rangi
og6lniejszych prawidlowosci. Sama logika zгеsztц sugcruje, ze im wiyksze
jednostki tekstu SЦ przedmiotem analizy i opisu, tym mniejsze r6znice miy
dzy jyzykami. W konsekwencji w tym podsumowaniu uwagi og61ne wysu
waj<\ siy па pierwsze miejsce, а wnioski dоtyсщсе specyficznych r6znic па
linii: polski - macedonski latwiej mi bydzie sformulowac w dalszej kolej
110sci, ро przedstawieniu tyc11 uwag og6lnych.
Jak powiedzialam, problem rekurencji zdan sformulowany zostal w
terminach sYl1taktycznych (tj. nie-semal1tyczl1ych). Zgodnie z przeswiadcze
niem autorki, ze dwie - jedyne dwie - podstawowe struktury syntaktyczne w

nоmеn - verbum to zdanie i grupa
1948), kolejne trzy rozdzialy tego tekstu zajmuj<\ siy

tekstach jyzyk6w, kt6re zпаjц. opozycjy
imienna (рот. Kurylowicz

odpowiednio warип.kаmi wbudowywania kОl1stшkсji zdal1iowej w grupt;

nоmеn - rozdzial
1), w zdanie proste (tj. w strиktury sупtаktyсzщ kопstytuоwащ przez verbum
finitum rozdzial П. i warunkami lqczenia prostych zdan w wiyksze jed
imienn<\ (tj. w struktury sупtаktyсzl1Ц kопstytuоwапц przez

nostki tekstowe konstytuowane przez sp6jniki obdarzone zl1aczeniem leksy
kall1ym (tj. przez "predykaty sp6jnikowe" - rozdzial

Ш). Korelacja seman

tyczna tego podzialu jest jednoznaczna: w pierwszym wypadku chodzi ро
prostu о wzbogacenie tresci odpowiedniej grupy imiennej prowadzqce do
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skutecznej

identyfikacji

i/lub

indywidua1izacji jej

("rcalncgo

lub ро

myslanego") rcferenta; w drugim \vypadku "zdanie w zdaniu" рсlпi funkcjy
argumentu konstytutywnego predykatu, а \viyc о jego obecnosci w tekscie
decyduje semantyka leksykalna tego predykatu; w trzecim wypadku тату
do czynienia ze strukturami konstytuowanymi przcz predykaty, kt6rych pod
stawowe wykladniki wуmаgаjц, zeby оЬа (i za\vsze tylko dwa) argumenty
mialy ех definitione postac zdапiо\vц.
Semantyczne ciycia miydzy tymi trzcma klasami kопstrukсji s<\ bar
dzo ostre. Jednak srodki formalne w funkcji konektor6w wprowadzaj<\cych
"zdanie w zdanie" w wielu wypadkach zacicraj<\ tc granice па po\vierzchni
tekstu. W pierwszych dwu klasach konstrukcji konektory sц pozbawione
znaczenia leksykalnego i wlasnie te konektory maj<\ tепdепсjе do ekspansji.
Najwyrazniej widac to \у wypadku tzw. zdan wzglydnych. Jak \vspomnia
lam, rozbudo\v}wanic grupy imiennej та па cclu skutесzщ idcntyfikacjy
i/lub indywidualizacjy ("specyfikacjy") jej referenta. Nie wymagajq takiej
rozbudowy grupy, kt6re mog<\ ten сеl zapewnic z ротос<\ modyfikator6w
niezdaniowych (tj. konstrukcji morfologicznych i/lub zaleznych grup imien
nych), а przede wszystkim grupy, ktбryсh czlon konstytutywny jest inherent
nie zidentyfikowany. Jednak, jak \viadomo, tzw. zdania wzglydne apozytyw
пе

(

=

nie restryktywne) rozbudoWlljq formalnie wlasnie takie grupy niosqc

informacjy dоdапц, wtщсопц, rozЫjаjцсц tok папасji, czysto metatekstowq
i/lub роzоstаj<\сц w relacji temporalnej czy kauzatywnej do zdania matryco
\vego. Со wiycej, relatywizowane mog<\ Ьус nie tylko grupy imienne, аlе i
cale zdania, а \v6\vczas тату do czynicnia de facto z kоmрlеmепtaсjq zda
пiо\vц, tj. z kопstrukсjц паlеZqСЦ do naszej drugiej klasy.
Skolei koncktory typo\ve dla tej drugiej klasy роjаwiаjц siy w kon
strukcjach jak Nie wyjechalam z tej prostej przyczyny, ze nie mialam dosc pie
niedzy, czy Kowalski оЫесаl mnie przyjqc pod 1varunkiem, ze nаjрiеl'ИJ skon
cz studia, itp., gdzie cale wyrazenia jak z tej przyczyny. Ze ... , pod 1varunkiem,
:ie... Sq wykladnikami рrеdуkаtбw trzeciego rZydu jak 'przyczyna' czy 'waru

nek', tj. wypada je w calosci zaliczyc do tz\v. рrеdуkаtбw sp6jnikowych.
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Tylko niewielkq czt;sc konektor6w wprowadzajqcych zdanie w zda
nie stanowiq w analizowanych jt;zykach wyrazenia, kt6re tt; funkcjy odzie
dziczyly z praslowiariszczyzny.
Jako konektory podporzqdkowujqce zdanie grupie imiennej posluzy
ly па gruncie iпdоешореjskiт zaimki pytajne i/lub wskazujqce. Na gruncie
slowiariskim obserwujemy stopniowe odchodzenie od konektor6w demon
stratywnych, poswiadczonych w najstarszych tekstach, do konektor6w inter
rogatywnych, przyczem w dialektach - w nieco szerszym zakresie w dialek
tach macedoriskich, zupelnie marginalnie w dialektach kaszubskich - mozna
dzis spotkac wt6rne (powstale w wyniku interferencji z jyzykami nieslo
wiaIiskimi?) konstruk:cje, w kt6rych demonstrativa pelniq funkcjy konekto
r6w re1atywnych. Do r6Znicowania formalnego wlasciwych zaimk6w pytaj
пусЬ i zaimk6w pytajnych w funkcji konektor6w relatywnych slU2Щ r6Znego
rodzaju postpozycje, па og61 росhоdzцсе od demonstratiw6w; mozna je
uznac za wykladniki anafory, kt6ra ех definitione towarzyszy relatywizacji.
Konektory relatywne (relatory) majq specyficznц wlasciwosc syntaktycznц,
kt6ra wyr6znia je posr6d innych wyrazeri w sluzbie konektor6w: blokuj" w
strukturze zdania zaleznego pozycjy grupy imiennej w funkcji wsp61nego ar
gumentu tego zdania i zdania matrycowego. Jest to jeden argument wiycej па
rzecz proponowanej tutaj interpretacji zdaIi rеlаtywizujцсусh zdania (а nie
grupy imienne) jako роzоstаjцсусh de jacto w stosunku komplementacji (а
nie relatywizacji) do zdania matrycowego.
R6wniez konektory sluzцсе komplementacji zdaniowej wywodz" siy
w оЬи jt;zykach sposr6d zaimk6w pytajnych i wskazujqcych. Мат tu па
mysli kluczowe operatory komplementacji, jak polskie ie / ii < *jbze, тасе
doriskie дека

<

*къде-kа, шiйо, како

...

Ich dzisiejsza repartycja w jyzy

kach standardowych та charakter czysto konwencjonalny; дека zawdziycza
swojq kariery greckiemu

1tou.

Wymienione konektory wprowadzaj" faktyw

пе zdania komplementarne; zdania niefaktywne, mimo пiеwцtрliwеj paraleli
rozwojowej, adaptujq sit; dzisiaj do zdania matrycowego па r6Znych zasa
dach. СесЬц dystynktywnq tych zdari jest predykat w kondycjonalu w polsz
czyZnie, w subjunktiwie w jyzyku macedoriskim. W polszczyZnie formant
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kondycjonalu, ьу, lцсzу siy bezposrednio z uniwersalnym w tej klasie zdan
zaleznych konektorelll ie, rzadziej а / a-ie. W jyzyku lllacedonskilll zdanie
kOlllplelllentame w subjunktiwie nie WYlllaga konektora. Wypada to, jak siy
wydaje, wiцzас z faktem dziedziczenia przez subiunctivus pozycji syntak
tycznej infinitiwu. W sцsiеdпilll jyzyku serbskilll rоzwбj poszedl innц drogц i
да stalo siy uniwersalnYlll konektorelll komplementamym, podobnie jak

polskie ie.
Мбwiцс о konektorach relatywizacji i kOlllplelllentacji wypada
wspolll niec о szczeg61nej pozycji tzw. relativum genera le, роl. со / lllас.
шйiо. W dialektach оЬи jуzуkбw pelni опо do dzisiaj funkcjy podstawowe

go operatora relatywizacji i jednego z podstawowych ореrаtоrбw kOlllple
lllentacji. Odbija to starszy, 1ll0zna przypuszczac, odziedziczony systelll syn
taktyczny, ktбrеgо echa sц dzisiaj si1niejsze w mlodszym standardzie lllасе
donskilll niz w starym w skali slowianskiej standardzie polskilll.
Wreszcie, lllбwiцс о konektorach kOlllplelllentacji illliennej i zda
niowej trzeba wsрошniе6 о roli tzw. kоrelаtбw delllonstratywnych. Реlпiц
опе w zdaniach matrycowych rol<; katafory; w konstrukcjach relatywnych
sygnalizuj'l: ponadto stopien identyfikacji referenta danej grupy illliennej
(pol. ten, kt6ry..., taki, kt6ry... , taki, jaki.. ; lllас. -oйi KOj(LUйio) ..., йiaKoв
.

КОНLИЙl0)... , йiaKoв каков(шйiо) .. ), zas w konstrukcjach kOlllplementar
.

nych sygnalizuj'l: prymarnie illlienny charakter pozycji otwieranej dla zdania
аrguшепtоwеgо, а takZe stosunek przypadkowy, w jaki to zdanie wchodzi.
Podobnie w konstrukcjach quasi-kolllplelllentarnych z wykladnikallli predy
kаtбw typu pol. mimo (tego), ie ... , dlatego ie..., pod wa runkiem, ie... , тас.
зайiоа шйiо..., йоради iuoa LUii1o..., од йричина LИйiо..., йод услов
дека..., itp.

Przechodz'l:c do konstrukcji konstytuowanych przez predykaty sрбj
nikowe, wchodzilllY w swiat jednostek tekstowych wiykszych niz dwie pod
stawowe struktury syntaktyczne: grupa illlienna i zdanie, о ktбryсh byla 1ll0
wa па wst<;pie. О ile grupa illlienna slиzy nOlllinacji, tj. nazywaniu wydzielo
пусЬ czysci swiata, о ае w zdaniach konstytuowanych przez predykaty
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pierwszego rZydu wyrazamy naszc obserwacje па temat rclacji micrdzy
"wydziclonymi czysciami swiata", а w zdaniach konstytuowanych przez pre
dykaty drugiego rZydu nasz stosunek do swiata, zdania konstytuowane przez
predykaty trzeciego rZydu sa, wyrazem l1aszego myslel1ia о swiecie i ko
munikuj<\ relacje miydzy zdarzel1iami. А l1ajbardziej eksplicytna, form<\ tych
zdan s<\ kOl1strukcje, w kt6rych predykat przybiera formcr sp6jl1ika.
Argumel1ty propozycjol1all1e implikowane przez predykaty drugiego
i/lub trzeciego rZydu CZysto

NIE ZAWSZE - mog<\ przybierac formy grup

imiеnпусh kOl1stytuowanych przez rzeczowl1iki - produkty l1omil1alizacji.
Predykaty trzeciego rZydu maj<\ w6wczas wyktadl1iki werball1e typu nast po
wac ро, popnedzac, powodowac, wywolywac, warunkowac, itp. Charakte
rystyczl1e dJa skol1del1sowanego stylu naukowego il1ub administracyjnego.
Stwierdzilismy, ze kOl1strukcje kOl1stytuowal1e przez predykaty sp6j
l1ikowe maj<\ bazy asocjatywna,. Najprostszy, l1ajubozszy semal1tyczl1ie pre
dykat konjunkcji informuje wlasl1ie i tylko о istl1iel1iu takiej bazy. Jej cha
rakter precyzuj", predykaty zdan argumentowych. Jcrzyk jеdпаk wydziela
pewne typy baz asocjatywnych jako szczeg61nie wazne dla procesu myslenia
i komul1ikacji i zl1ajduje dla l1ich wyspecjalizowane srodki wyrazu. Mysly tu
о bazie temporalnej i о bazie kauzatywnej, kt6ra implikuje bazy temporalna,.
Centralna, kategori<\ dla budowy zdania prostego jest przypadek. Ver
Ьuт finituт konstytuuj<\ce takie zdanie stawia okreslone wymagania со do
stosunk6w przypadkowych, w jakie wchodz<\ wi<\zane przezen wyrazel1ia ar
gumentowe. Jak widzielismy, takie wymagania spell1iaj", r6wniez argumenty
zdaniowe

zdania komplementame, czego wyrazem jest оЬеспоiЗс tzw.

korelat6w zaimkowych. W wypadku konstrukcji konstytuowanych przez
predykaty trzeciego rZydu centraln<\ roly gra zesp61 podstawowych kategorii
werbalnych: tryb - aspekt

czas. Konstytutywny predykat narzuca selekcjy

czlon6w tych kategorii predykatom zdan argumel1towych. Szczeg61na, roly w
procesie tej selekcji gra opozycja +1- faktywnosc, do czego jeszcze wr6cimy
m6wi<\c о r6znicach miydzy jcrzykiem polskim i macedonskim. Dla pewl1ych
relacji ('warunek') przy оdроwiеdпiеj selekcji kategorialnej predykat6w ar
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gumentowych predykat konstytuujqcy cal<\ konstrukcj

mozc Ьус nawet

pozbawiony wykladnika segmentalnego.
Decyzjq autora fragment tekstu wyrazajqcy jcgo interprctacj(( stosun
ku mi dzy dwoma zdarzcniami mozc Ьус zamkniyty w jcdnym wypowiedze
niu lub rozbity granicq miydzy wypowiedzeniami (tj.

\"1 tekScie pisanym 

"grапicц klasy kropki"). W takich sytuacjach pierwszy w hierarchii diatetycz
nej (i pierwszy lineamie) argument zdaniowy realizuje siy \"1 jednym wypo
wiedzcniu (lub w serii wypowiedzen), а predykat

+

drugi argument w nastyp

nym, kolejnym wypowiedzeniu. Rоzwiцzaniе tego typu zmienia perspektywy
funkcjonalnц tekstu i podnosi rang(( komunikatywnц drugiego argumentu.
Predykaty temporalne i kauzatywne mаjц r6zne wykladniki odpo
wiednio w pozycji sгбdzdапiоwеj i miydzyzdaniowej. Wykladniki wystypu
jцсе w tej drugiej pozycji automatycznie mаjц \vbudowany odsylacz anafo
ryczny imрlikujцсу obecnosc w роргzеdzаjцсуm (kon)tekscie pierwszego,
"odciytego" argumentu. Nierzadko w funkcji takich wykladnik6w роjа\viаjц

(1986 : 57),
исшо шака, дури . Wszystkie

siy wyrazenia zamieszczone па liscie partykul Grochowskiego
jak пр.

rowniez, tez, takie, nюvеt

. .

., тас.

.

.

one роzоstajц w sluzbie koherencji tekstu. Predykaty szeroko asocjatywne
(typu 'i', 'а', 'аlЬо' ... ) mаjц \"1 pozycji mi dzywypowiedzeniowej te Бате
\vykladniki, со w pozycji sr6dwypowiedzeniowej, со nie przeszkadza, ze w
wiykszosci opis6w gramatycznych te pierwsze kwalifikowane sц nie jako
sрбjпiki, lecz jako partykuly.
W odr6znieniu od konektor6\v pozbawionych znaczenia leksykalne
go predykaty-konektory

sц

znacznie zr6znicowal1e etymologicznie,

w

zwiцzku z czym inwentarz macedonski zl1acznie odbiega od inwentarza pol

jeSli, Ьо
бидеjки, значи . , Sq elementy pochodzenia adiektYWl1ego,
тас. арно ама..., jednakZe dоmiпujц r6Zl1e kombinacje rdzel1i

skiego. Sц tutaj elementy pochodzenia werbalnego, jak pol.

( vieт) ... ,

тас.

jak pol. wi c,

.

.

zaimko\vych i przyimkowych, tj. anaforycznych illub kataforyczl1ych odsy
laczy wewnцtrztekstowych i wykladl1ik6w pozatekstowej orientacji przest
rzennej i/lub czasowej. Sцdzцс ро sytuacji w il1llych jyzykach slowianskich,
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а takZe batkanskich, romanskich, czy gennanskich, тоZnа przyjCic, ze jest to
uniwersalna tendencja, przynajmniej па gruncie indoeuropejskim.
Wspomniane wyzej wielokrotnie liczne paralelizmy polsko-mace
donskie naleZy przypisac, jak st\dzy, w wi«kszej mierze uniwersalnym ten
dencjom tego typu niz wsp61nemu stowianskiemu dziedzictwu. W dalszym
ciCigu tych uwag skoncentruj« si« па r6znicach па linii: polski - macedonski.
R6znice te majCi ki1ka zr6det. Obok naturalnej dywergencji rozwojowej spo
wodowanej oddaleniem trzeba tu wspomniec r6Zne otoczenie naturalne i soc
jalne, kt6re zadecydowato о wiykszej i gtybszej dyferencjacji dialektalnej
terenu macedonskiego, о p6znej kodyfikacji macedonskiego j«zyka standar
dowego, wreszcie: о intensywnej interferencji ze strony niestowianskich jy
zyk6w batkanskich. W dziedzinie sktadni, kt6ra nas tutaj interesuje, w gry
wchodzi prede wszystkim interferencja prestizowego jt(zyka greckiego, kt6щ
obserwujemy juz w zabytkach cyrylo-metodiewskich, а kt6ra towarzyszy
rozwojowi jyzyka macedonskiego az ро poczCitki dwudziestego wieku, а w
strefie granicznej па poziomie dialektalnym trwa ро dzis dzien.
Efektem dyferencjacji dialektalnej i p6znej kodyfikacji standardu jcst
m.in. obccnosc marginalnych modeli relatywizacji, szcrsza dopuszczalnosc
w ramach поnnу modelu z relativum generale, wielosc konektor6w komple
mentamych w strefie faktywnej, wielosc regionalnych podsystem6w predy
kat6w sp6jnikowych zr6znicowanych tak pod wzglydem inwentarza, jak i
czysciej - pod wzglt(dem frekwencji.
Efektem interferencji sCi zapozyczenia leksykalne jak oйlи, kalki jak
дека I каде, иако, "wt(zty konektorskie" typu: przyimek (иред, за, без) +
subiunctivus, i in. Jednak niewCitpliwie najwazniejszy i najbardziej brzemien
пу w skutki efekt interferencji batkanskiej to przebudowa i rozbudowa
odziedziczonego systemu modalno-temporalnego w strefie niefaktywnej. W
strefie faktywnej tego systemu r6wniez doszto do przebudowy i do rozbu
dowy - utrzymane Sl:\ tzw. syntetyczne czasy przeszte, aoryst i imperfekt, а w
zwil:\zku z tym utrzymany jest i rozszerzony system paradygmat6w perfektu
w funkcji rezиltatywnej, а takZe w funkcji mediatywnej, z ew. zawieszeniem
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faktywnosci, jednakZe ta seria zmian nie rzutuje bezposrednio па proble
matykl(, kt6ra nas tutaj interesuje. Natomiast w strefie niefaktywnej utrata
infinitiwu, powstanie да-suЬiunktiwu i Ke-kondicjonalu przeklada sil( bezpo
srednio па szereg nowosci w zakresie mechanizm6w rekurencji zdan. Wsr6d
najwazniejszych specyficznie macedonskich сесЬ powstalych па tym tle wy
pada wyliczyc przede wszystkim:
tzw. relatywne zdania subjunktywne, tj. zdaniowe modyfikatory
generycznych grup imiennych typu Барам девоjка да знае анzлиски, itp.;
w polszczyznie odpowiada im uklad taki, kt6ry. .
.

bezkonektorowe subjunktywne niefaktywne zdania komp1ementar
пе przy verbach voluntatis, wyrаzаjцсе zar6wno manipulacjy jak i automani
pulacjl(, typ Сакам да одам - Сакам aloj да оди; por. р01. ChCfl p6jsc
ChCfl, zeby

оп

poszedl ...

- bezkonektorowe uklady dwuzdaniowe wyrаzаjцсе relacje kauza
tywne oparte па consecutio teтporum, bez segmentalnego wykladnika kon
stytutywnego predykatu, typ Да доjдеше, ке Ши дадев; por. pol. Gdybys
(byl) przyszedl, dalabyт ci / bylabyт ci dala .., czy tez Доjдов да Ши ja
.

донесам книzайlа, роl. Przyszlam, ieby c{przyniesc (tfiJ ksiqikfl ...
- wreszcie, wszystkie inne konstrukcje, w kt6rych sp6jnikowy wy
kladnik konstytutywnego predykatu narzuca оkrеsl0Щ consecutio teтporum,
przyczem bogatszy w jyzyku macedonskim inwentarz czas6w i tryb6w daje
w wyniku seJekcjy r6Zщ siy od polskiej.
Sumujцс: bogatszy system kategorialny (wil(kszy zakres gramatykali
zacji semantycznych сесЬ kategorialnych) czasownika macedonskiego to
g16wna przyczyna r6Znic polsko-macedonskim w zespole regul rekurencji
zdari.
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DODATEK

1 Paradygmaty finitywne czasownika polskiego

IMPERFECTIVА

PERFECTIVA

INDICATIVUS

praesens
1 sgpijfi
3 sgpije

praeteritum
1 sgpilem

1 sg wypilem

3 sgpil

3 sg wypil

(plusquampraeteritum
1 sgpilem Ьуl

1 sg wypilem Ьуl

3 sgpil Ьуl

3 sg wypil Ьуl

.........)
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futurum
1 sg bt;.d pil / pic

1 sgwypi/€

3 sg bt;.dzie pil / pic

3 sg wypije

CONDITIONALIS

praesens (realis I irrealis)
1 sgpilbym

1 sgwyp ilbym

3 sgpilby

3 sgwypilby

praeteritum (irrealis)
1 sgрНЬуm Ьуl

1 sgwypilbym Ьуl

3 sgp ilby Ьуl

3 sg wypilby Ьу!

IMPERA TIVUS
2 sgpij!

2 sg wypij!
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11 Paradygmaty finitywne czasownika macedoriskiego

IMPERFECTIVА

PERFECTIVA

INDICATIVUS
praesens
1 sg uujaM
3 sg йие

imperfectum
1 sg йuев
3 sg йuеше

aorist
1 sg йuв

1 sg uсйив

3 sg йи

3 sg исйи

(imperfektywny aorystjest leksykalnie ograniczony)
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perfectum 1 (w pewnych uzyciach inferentialis)
1 sg сум йuл / йuел

1 sg сум uсйuл / исйuел

3 sg йuл / йuел

3 sg исйил / uсйиел

plusquamperfectum
1 sg бев йuл / йuел

1 sg бев исйил / uсйuел

3 sg беUlе йllЛ / йиел

3 sg беUlе UСйllЛ / исйиел

perfectum П (resultativum)
1 sg имам йиено

1 sg имам uсйuе1l0

3 sg има йиено

3 sg има исйuе1l0

perfectum IП
1 sg йиен сум
3 sg йиен е

(perfectum III jest leksykalnie ograniczone)

176
POTENTIALIS
1 sg би (су.м) йил / йиел

1 sg би (су.м) uсйил / йиел

3 sg би йил / йиел

3 sg би йиел / исйuел

CONDITIONALIS
praesens
1 sg ке iluja.M

1 sg ке ucilujaM

3 sg ке йuе

3 sg ке исйие

praeteritum
1 sg ке йuев

1 sg ке исйuев

3 sg ке йuе

3 sg ке исйuе

SUBIUNCTIVUS
praesens
1 sg да iluja.м

1 sg да ucilujaM

3 sg да йuе

3 sg да uсйuе
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praeteritum
1 sg да йиев

1 sg да uсйuев

3 sg да йuеше

3 sg да ucilueLue

IMPERATIVUS
2 sg iluj!

2 sg uciluj!
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ПОЛСКИ - МАКЕДОНСКИ
(Граматичка конфронтациjа)

5. Реченица во реченица
(резиме)

Спроведениот преглед на полските и македонските "рече
ници во реченици" прететавува нареден сегмент од граматичката
конфронтациjа на двата jазика. Мегутоа, ова е "преглед со теза".
MojaTa желба беше да ги откриjам механизмите на реченичната
рекуренциjа, Т.е. карактерот на синтаксичките позиции во кои мо
жа'!;' да бидат воведени реченици и формите на нивната адаптациjа
кон тие позиции. Постигнатите резултати, по мое мислеIЬе, го оп
равдуваат преместуваIЬето на тежиштето од она што ги разликува
соодветно полските и македонските конструкции кон она што им е
заедничко и што можеби има ранг на универзални правила. Впро
чем, се чини логично дека разликите мегу jазиците се намалуваат
кога предмет на анализа стануваат се поголеми единици на текс
тот. Следствено, сумираjки ги резултатите од MOjOT преглед, прво
ке се потрудам да ги формулирам општите забелешки, а дури по
тоа ке ги претставам специфичните разлики мегу полските и маке
донските конструкции.

условите на реченичната рекуренциjа овде се формулирани
во синтаксички (т.е. не-семантички) термини. Согласно со уверува
Iьето на авторката дека две - единствените две

основни синтак

сички структури во jазиците што ja познаваат опозициjата nоmеn -

verbum се реченицата и именската синтагма (сп. Kurylowicz 1948),
.
трите поглаВJа на ово] текст соодветно ги анализираат условите на
.
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BгpaДYBafЬeTo на една реченична конструкциjа во именската син
тагма Ст.е. во синтаксичка структура конституирана од страна на
nоmеn - првото поглавjе), во простата реченица (т.е. во синтаксич

ка структура конституирана од страна на verbum finitum - второто
поглавjе) и условите на поврзуваfЬе на простите реченици во по
големи текстуални единици конституирани од таквите сврзници
коишто имаат лексичко значеfЬе (т.е. од "сврзнички предикати" 
третото поглавjе). Оваа подел ба има jacHa семантичка корелациjа:
во првиот случаj се работи едноставно за збогатуваfЬе на содржи
ната на соодветната именска синтагма за да може успешно да се
идентификува и/или индивидуализира неjзиниот ( реален или за
"

мислен") референт; во вториот случаj "реченица во реченица" вр
ши функциjа на аргумент на конститутивниот предикат, Т.е. за Hej
зиното присуство во текстот одлучува лексичката семантика на Toj
предикат; во третиот случаj соочени сме со структури конститу
ирани од страна на предикати чии основни показатели бараат оба
та (и секогаш само два) аргументи да имаат форма на реченици.
Семантичките резови мегу тие три класи конструкции се
остри. Мегутоа, формалните средства во функциjа на конектори
што ги воведуваат "реченици во реченици" често ги бришат тие
граници на површината на текстот. Во првите две класи конструк
ции конекторите се лишени од лексичкото значеfЬе и токму тие
конектори имаат тенденциjа да експандираат. Ова HajjacHo се гле
да во случаj на таканаречените релативни реченици. Како што
спомнав, дoгpaДYBafЬeTo на именската синтагма има за цел успеш
на идентификациjа и/или индивидуализациjа ("спецификациjа") на
неjзиниот референт. Таквото дoгpaДYBafЬe не го бараат синтагмите
кои истата цел можат да ja осигурат со помош на други, нерече
нични модификатори Сморфолошки конструкции и/или подредени
именски синтагми), а пред се

синтагмите чиj конститутивен член

е инхерентно идентификуван. Сепак, како што знаеме, таканаре
чените апозитивни ( = не рестриктивни) релативни реченици ги
прошируваат формално токму таквите синтагми носеjки додадена,
вметната информациjа, Koja го разбива текот на нарациjата; таква
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та информациjа често има метатекстуален карактер или останува
во темпорална или каузативна релациjа со матричната реченица.
Згора на тоа, не само именеките синтагми туку и цели реченици
можат да бидат релативизирани, па сме соочени de facto со ре
ченична комплементациjа, Т.е. со конструкции кои припагаат кон
нашата втора KJJaca.
Од cBoja страна конекторите карактеристични за таа втора
класа се поjавуваат во конструкциите како Не заминав од йросша
йричина дека немав. досша йари, или Шефош веши дека ке ме ири
фаши йод услов йрво да ги довршам сшудuиЙlеJ и сл., каде што це
лите изрази како од йричuна дека... , йод услов дека... претставува

ат показатели на предикати од трет ред како 'причина' или 'услов' ,
Т.е. треба како целини да ги вброиме мегу сврзничките предикати.
Само мал дел од конекторите што воведуваат реченица во
реченица претставуваат изрази што оваа функциjа ja наследиле од
прасловеНСКИОТJазик.
Како конектори што й: ja подредуваат реченицата на имен
ската синтагма на индоевропска почва послужиле прашалните
и/или показните заменки. На словенска почва забележуваме сук
цесивна елиминациjа на показните конектори; тие се засведочени
во наjстарите текстови, но со текот на времето се повлекуваат во
корист на прашалните; во македонските диjалекти, маргинално и
во кашупските, денеска можат да се сретнат вторични (зародени
во резултат на интерференциjа со несловенските jазици?) кон
струкции во кои deтonstrativa вршат функциjа на релативни ко
нектори. За диференциjациjа на вистинските прашални заменки
наспрема прашалните заменки во релативна функциjа служат раз
лични постпозиции, кои наjчесто потекнуваат од демонстративите;
тие можат да се толкуваат како експоненти на анафора, Koja по
дефинициjа ja придружува релативизациjата. Релативните конек
тори (релатори) имаат специфична синтаксичка особина, Koja ги
издвоjува мегу другите изрази во конекторска служба: тие во
структурата на зависната реченица ja блокираат позициjата на
именската синтагма во функциjа на заеднички аргумент на завис

188
ната и матричната реченица. Ова може да послужи како доказ
повеке во корист на овде предлаганата интерпретациjа според Koja
речениците што ги релативизираат речениците (а не именеките
синтагми) de facto остануваат во однос на комплементациjа (а не на
релативизациjа) со матричната реченица.
Исто и конекторите што 11 служат на реченИ'шата компле
ментациjа и во двата jазика потекнуваат од прашалните и од показ
ните заменки. Мислам тука на клучните оператори на комплемен
тациjа како полското ie / ii
uu710, како

...

<

*jbze,

македонското дека

<

*kъdе-kа,

Иивната денешна репартициjа во стандардните jазици

има чисто конвенционален карактер; дека му ja должи cBojaTa ка
риера на грчкото

1COV.

Иаведените конектори ги воведуваат фак

тивните комплементарни реченици; нефактивните, и покраj несом
нената развоjна паралела, различно се адаптираат кон матричната
реченица. Дистинктивен признак на тие реченици е предикатот во
кондиционал, во полскиот, и во субjунктив, во македонскиот jазик.
Полскиот формант на кондицоналот, Ьу, непосредно се поврзува со
универзалниот

во

оваа

класа зависни реченици

конектор

ie,

поретко а- / a-ie-. Во македонскиот jазик комплементарната рече
ница во субjунктив не бара конектор. Ова може, се чини, да биде
поврзано со фактот дека субjунктивот ja наследил синтаксичката
позициjа на инфинитивот. Во соседниот српски jазик имаме пои
наков развиток и да станало универзален комплементарен конек
тор сличен на полското Йе.
Зборуваjки за конекторите на релативизациjа и на компле
ментациjа, треба да ja споменеме посебната позициjа на таканаре
ченото relativum genaale, пол.

со

/ мак. шiiiо. Во диjалектите на два

та jазика тоа до ден денешен врши функциjа на основен оператор
на релативизациjа и еден од основните оператори на комплемента
циjа. Ова го одразува постариот, BepojaTHo наследениот синтаксич
ки систем, чии еха се денеска подобро препознатливи во младиот
македонски отколку во релативно стариот полски стандард.
Иаjпосле,

зборуваjки

за

конекторите

на

реченИ'шата

комплементациjа и на КОМIIлементациjата на именската синтагма,
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треба да ги споменеме таканаречените показни корелати. Во мат
ричните реченици тие вршат функциjа на катафора, во релативни
те конструкции покраj тоа сигнализираат степен на определеност
на референтот на соодветната именска синтагма (пол. ten, kt6ry ... ,
taki, kt6ry... , taki, jaki.. .; мак. -ош коj(шшо)"'} шаков коj(UlШО)

"'}

illa

ков каков(инио)... ) , додека во комплементарните конструкции го

сигнализираат примарно номиналниот карактер на позициjата
отворена за аргументската реченица, а покраj тоа и падежниот од
нос во коjшто таа реченица стапува. Слично и во квазикомплемен
тарните конструкции со показатели на предикати од типот на пол.
mimo (tego), :ie ... , dlatego, :ie ... , pod 1varunkiem, :ie . .. , мак. зашоа шшо... ,
йоради шоа шшо... , од йричuна шшо...., йод услов да..., и сл.

Поминуваjки кон конструкциите конституирани од сврзнич
ки предикати, влегуваме во светот на текстуалните единици пого
леми од двете гореспоменати основни синтаксички структури:
именската синтагма и реченицата. Додека именската синтагма й
служи на номинациjата, Т.е. на именувюье на изделените делови на
светот, додека во речениците конституирани од предикати од прв
ред изразуваме наши опсервации за релациите мегу така изделени
те ентитети, а во речениците конституирани од предикатите од
втор ред го изразуваме нашиот личен однос кон светот, речени
ците конституирани од предикати од трет ред се одраз на нашето
размислувюье за светот и комуницираат релации мегу настаните
(состоjбите, процесите, операциите...) . Наjексплицитната форма
на тие реченици се конструкциите во кои конститутивниот пре
дикат зема облик на сврзник.
Пропозиционалните аргументи импликувани од предика
тите на вториот и/или на третиот ред често

НЕ СЕКОГАШ- мо

жат да земат форма на именеки синтагми конституирани од имен
ки - продукти на номинализациjа. Предикатите од трет ред тогаш
имаат глаголски експоненти како следи йо...,

йрешходu

на... ,

йредизвuкува, йричuнува, обусловува, и сл., карактеристични за

кондензираниот научен и/или административен стил.
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Констатиравме дека конструкциите конституирани од сврз
нички предикати имаат асоциjативна база. Наjедноставниот, се
мантички

наjсиромашен

предикат

на

конjункциjа

информира

токму и само за постоеrьето на таквата база. Неjзиниот карактер
го прецизираат предикатите на речениците-аргументи. Мегутоа
jазикот извесните типови на асоциjативни бази ги изделува како
посебно важни за процесот на мислеrьето и на комуникациj ата и
наога за нив специjали:шрани изразни средства.
За структурата на простата реченица централна категориjа
е падежот. Verbum finitum коjшто ja конституира таквата реченица
поставува определени бараrьа со оглед на падежните односи во кои
влегуваат аргументските синтагми што TOj ги врзува. Таквите ба
parьa ги исполнуваат и реченичните аргументи

комплементар

ните реченици, што наога израз во присуството на таканаречените
заменски корелати. Во случаjот на конструкциите конституирани
од предикати од трет ред централна улога игра составот на основ
ните предикативни категории: начинот

видот

времето. Консти

тутивниот предикат им наложува селекциjа на членовите од тие
категории на предикатите на аргументските реченици. Во проце
фактивност.
сот на селекциjа посебна улога игра опозициjата
За некои релации ('услов') при соодветна категориjална каракте
ристика на аргументските предикати, конститутивниот предикат
може и да биде лишен од сегментален експонент.
По одлуката на авторот, фрагментот од текстот коjшто ja
изразува неговата интерпретациjа на односот мегу два настана
може да биде затворен во еден исказ или разбиен со граница мегу
исказите (т.е. -во пишуваниот текст -со една граница "од рангот
на точката"). Во таквите ситуации првиот во диjатетичката хие
рархиjа (и линеарно прв) реченичен аргумент се реали:шра во еден
исказ (или секвенца искази), додека предикатот и вториот аргу
мент му припагаат на наредниот исказ. Таквото решение ja менува
функционалната перспектива на текстот и го подигнува рангот на
вториот аргумент.
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Темпоралните и каузативните предикати имаат различни
показатели соодветно во позициjата среде исказот и мегу два
исказа. Во втората позициjа се поjавуваат показатели со вградена
анафорска компонента Koja го импликува присуството на "отсече
ниот" аргумент во претходниот (кон)текст. Неретко во функциjа
на такви показатели се поjавуваат изрази вклучени во списокот на
партикулите (сп. Grochowski 1997), на пр. пол.

rowniei,

tei, takie,

nawet... , мак. исйlо шака, дури . Сите тие се во служба на кохези
..

jaTa на текстот. Широко асоциjативните предикати (од типот на
'и', 'а', 'или' ...) во позициjа мегу два исказа имаат иети показатели
како и среде исказот, но сепак во многуте граматички описи тие во
првата позициjа се квалификуваат како партикули.
За ра:шика од конекторите коишто се лишени од лексичко
значеlЬе, предикатите-конектори се прилично етимолошки дифе
ренцирани; во врека со тоа македонскиот инвентар прилично се
разликува од полскиот. Има тука елементи од глаголско потекло,
како пол. jesli, bo(wiem)

. . .

, мак. бидеjки, значи... , има елементи од

адjективно потекло, како пол. wi c, мак. арно a.JvIa , мегутоа доми
...

нираат разни комбинации на заменски и предлошки корени, Т.е.
комбинации од анафорски и/или катафорски внатретекстуални
упатства и показатели на вонтекстуалната просторна и/или вре
менска ориентациjа. Судеjки по ситуациjата во другите словенски,
а и балкански, романски или германски jазици, можеме да прифа
тиме дека се работи за една универзална тенденциjа, барем на ин
доевропската почва.
Броjните полско-македонски паралелизми почесто се дол
жат, чинам, на таквите универзални тенденции отколку на заед
ничкото прасловенско наследство. Во натамошниот текст ке се
концентрирам врз разликите на линиjа: полски - македонски. Тие
разлики имаат различни извори. Покраj природната развоjна ди
вергенциjа предизвикана од растоjанието, треба да се спомене и
различното природно и социjално окружение, коешто имало одлу
чувачко значеlЬе за поголемата и Ilодлабоката диjалектна дифе
ренциjациjа на македонската териториjа, за доцната стандардиза
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циjа на македонскиот jазик, и наjпосле: за интензивната интерфе
ренциjа од страна на несловенските балкански jазици. Во областа
на синтаксата што не интересира овде, се работи пред се за ин
терференциjа од страна на престижниот грчки jазик, каква што
може да се забележи уште во кирилометодиевските Сfюменици, а
Koja го придружува развитокот на македонскиот jазик се до по
четоците на 20 век, а во пограничната зона на диjалектно ниво
жива е и денеска.
Резултат на диjалектната диференциjациjа и на доцната ко
дификациjа на стандардот е, мегу другото, присуството на марги
налните модели на релативизациjа, поеластичната норма во однос
на моделот со relativum generale, големиот броj комплементарни
конектори во фактивната зона, големиот броj на регионални пот
системи на сврзнички предикати, диференцирани како по однос на
инвентарот така и, почесто, по фреквенциjата.
Резултат на интерференциjата се лексичките заемки како

ой1и, калките како дека / каде, uако, "конекторските jазли" од ти
пот: предлог (йред, за, без)

+

субjунктив, и др. Сепак без дискусиjа

наjважен резултат на балканската интерференциjа е реструктури
pafЬeTo и дoгpaДYBafЬeTo на модално-темпоралниот систем во не
фактивната зона. Во фактивната зона исто така имаме преграду
BafЬe и дoгpaДYBafЬe - се чуваат синтетските минати вреМИfЬа, а во
врека со тоа запазен е и дограден системот на парадигмите на
перфектот во резултативната и во медиjативната функциjа, евен
туално со суспензиjа на фактивноста, мегутоа оваа сериjа на из
мени непосредно не се рефлектира врз проблематиката со Koja
овде се занимаваме. Од друга страна во нефактивната зона загу
бата на инфинитивот, никнуваfЬето на да-субjунктивот и на ке-кон
диционалот води непосредно кон низа новитети што се однесува до
механизмите на реченичната рекуренциjа. Мегу наjважните маке
донски особини поврзани со тие измени треба да се наброjат:
- таканаречените субjунктивни релативни реченици, Т.е.
генерични реченични модификатори на именските синтагми од
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типот Барам девоjка да знае аН2ЛUСКU, и СЛ.; во полскиот jазик им
одговара моделот taki, kt6ry ...
бесконекторските нефактивни субjунктивни комплемен
тарни реченици до verba voluntatis, коишто изразуваат како манипу
лациjа, така и автоманипулациjа, од типот Сакам да одам - Сакам
zUoj да оди; сп. пол. Chc p6jsc - Chc€, йеЬу оп poszedl ...
- бесконекторските двореченични конструкции за изразува
IЬe на каузативните релации, градени врз consecutio temporum, без
сегментален показател на конститутивниот предикат, од типот Да
доjдеUlе, ке Ши дадев; сп. пол. Gdybys (byl) przyszedl, dalabym ci /
bylabym ci dala , или Доjдов да alu ja донеса-м KHu2aiua, пол.
,

,

...

Przyszlam, йеЬу ci przyniesc (t€) ksiqzk€ ...

,

- наjпосле, сите други конструкции во кои сврзничкиот
показател на конститутивниот предикат наложува определен соn
secutio temporum, при што побогатиот македонски инвентар на на
чините и вреМИIЬата води кон нивна различна селекциjа отколку
во полскиот текст.
Да сумираме: побогатиот категориjален систем (поголем
обем на граматикализациjа на семантичките категориjални призна
ци) на македонскиот глагол е главна причина за полско-македон
ските разлики во множеството правила за реченична рекуренциjа.

POLISH

MACEDONIAN

(Contrastive analysis)
5. Recurrent Sentences *

(summary)

The present study of the Polish and Macedonian "recurrent sen
tences" represents опе further segment of the contrastive analysis of the
grammars of the two languages. However, this опе was "а study with а the
sis". Му aim was (о discover the mechanisms of sentence recurrence, i.e. the
character of the syntactic positions in which sentences could Ье embedded
and the forms of their accommodation to those positions. 1 ат convinced that
the results achieved justify the shift of (Ье focus from (Ье points that dif
ferentiate the Polish and Macedonian constructions towards the соmтоп
characteristics, which appear to have the status of universal tendencies. Actu
аНу, it seems logical that when bigger units of the text are subject of investi
gation, the differences between the languages diminish. Accordingly, sum
marizing the results of ту research 1 will first (ту to formulate the general
comments, and then 1 will present the specific differences between the Polish
and the Macedonian constructions.
ТЬе conditions of sentence recurrence Ьауе Ьееп defined here in syn
tactic О.е. non-semantic) terms. In accordance with the author's Ьеliеуе (Ьа!
the two

the only two - basic syntactic structures in languages which Ьауе

(Ье opposition nоmеn - veTbum ате the sentence and the поuп phrase (cf. Кu
rylowicz 1948), the three chapters of this study analyze: the conditions for

*

According to the Slavic terminological tradition every construction with

nite verb as its constitutive member i8 caIled

а

sentence.

а

fi
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ешЬеddiпg of а sentence structure within the noun phrase О.е. in the syn
tactic structure constituted Ьу а

nоmеn

-chapter опе), the conditions for ет

bedding of а sentence structure within the siшрlе sentence О.е. within the
syntactic structure constituted Ьу а verbum

chapter two) and the conditions

for linking simple sentences into larger text units constituted Ьу conjunctions
which possess lexical шеапiпg (i.e.

"conjunction-predicates"

chapter

three). This organization has а clear semantic correlation: in the first group
we аге dealing simply with еnriсhшепt of the contents of the corresponding
noun phrase in order (о successfully identify andJor individualize its (геа] ог
iшаgiпагу) referent; in the second group "recurrent sentence" fllnctions as ап
агguшепt of the constituting predicate, i.e. the lехicаl-sешапtic structure of
the predicate decides about its presence in the text; in (Ье third group we аге
concerned \vith structures constituted Ьу predicates whose basic exponents
require that both агguшепts (and always thеге шust Ье two and оп\у two)
should Ье sentences.
There аге clear-cut sешапtic distinctions between the 1:hree types of
structures. However, the fогшаl шеаllS functioning as connectors which in
troduce "recurrent sentence" often erase the borders at the level of the text.
ТЬе connectors of the first two types lack semantic шеапiпg and they аге
mostly ргопе to extension. This is most clearly шаllifеstеd in tl1e case of the
so-called relative sentence. As 1 explained before, the expansion of the noun
phrase аiшs at successful identification andJor specification of its referent.
This type of expansion is not required Ьу those phrases which сап асЫеуе
the same goal Ьу шеапs of other, non-clausal modifiers (шогрhоlоgiсаl соп
structions andJor dependent noun phrases), and ргiшагilу Ьу those noun phra
ses whose head is inherently identified. Still, it is wel1 known ttшt the so са]
led appositive

non-restrictive) relative sentences expand fогшаllу exactly

this type of phrases, carrying additional, inserted iпfогшаtiоп, which breaks
up the flow of (Ье narration; such information often either has шеtаtехtuаl
character ог гешаiпs in tempora\ or causal relation with the matrix sentence.
Furthermore, not only the noun phrase, but also the whole sentence сап Ье
relativized, as а result of which we are de j'acto faced \vith sentence сошрlе
шепtаtiоп, i.e. with constructions which belong to our second c]ass.
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Connectors characteristic of the second class typical1y appear in соп
structions of the type Не заминав од йросша ЙРUЧllна дека немав дос
ша йари or Шефоiu веши дека ке ме йрuфаши йод услов йрво да lU
заврUlШd сшудиише etc., where whole expressions, such as од йрuчuна
дека... , йод услов да.. , represent instances of predicates such as 'cause' or
.

'condition', i.e. they should Ье included as whole units in the class of the
conjunction-predicates.
Only а small number of the connectors which introduce а sentence
within а sentence are expressions which have inherited this function from the
Соттоп Slavic.
In the Indo-European languages connectors which subordinate the
sentence to the noun phrase originate from the interrogative andJor demon
strative pronouns. In the Slavic languages we notice а successive elimination
of the demonstrative connectors; they are attested in the oldest texts, but gra
dual1y withdraw in the favour of the interrogative pronouns; in the Масе
donian dialects, and marginally in the Kashubian, secondary constructions
(conceived as а result of the interference with the non-Slavic languages?) сап
presently Ье encountered, in which demonstrativa function as relative соп
nectors. For the purpose of differentiation of the interrogative pronouns pro
рег from the interrogative pronouns functioning as relative connectors
various postpositions аге used, which primarily originate from the demon
stratives; they сап Ье interpreted as exponents of anaphore, which Ьу de
finition accompanies relativization. The relative connectors (relators) have а
specific syntactic feature which distinguishes them from the other expressi
ons functioning as connectors: in the structure of the subordinate sentence
they block the position of the поип phrase functioning as the соттоп ar
gument of the dependent and the main sentence. This provides ап additional
proof for the interpretation proposed llere, according to which the sentences
which relativize sentences (not noun phrases) remain de facto in the rela
tionship of complementation (not reJativization) with the matrix sentence.
The connectors used in both languages in sentence complementation
also originate from the demonstrative pronouns. Here 1 have in mind the
principal operators of complementation, such as the Polish ie / ii
Macedonian дека

<

<

*jbze,

*kъdе-kа, lШUО, како... Their distribution in the stan
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dard languages nowadays is of purely conventional character; Macedonian

дека owes its сагеег to the Greek

nov.

The mentioned connectors introduce

factive complement clause; the non-factive ones, despite the unquestionabIy
рагаllеl development, accommodate differently to the matrix sentence. А
distinctive feature for this type of sentences is а predicate in conditional, in
Polish, and in subjunctive, in Macedonian. The Polish conditional marker,
Ьу, is directly connected to ie, which is а universal connector for this type of
subordinate sentences, and only rarely with

а-

/ a-ie-. In Macedonian, соm

plement clauses in subjunctive do not require а connector. This seems to ье
related (о the fact that the subjunctive has inherited the syntacl:ic posНion of
the infinitive. In the neighboring Serbian а different development has осси
rred and да has Ь есоmе а universal connector for complemel1t clauses, si
milar to the Polish ie.
When talking about relativization and complementation, we must
remind of the special position that the so called relativum generale, Pol.

со

/

Мас. UlШО has. In the dialects of both languages it stiJl fuпсtiопs as the basic
operator of relativization and опе of the basic ones in complementation. This
situation reflects the older, most likely inherited syntactic system, whose
elements are nowadays better recognized in the young Macedonian than in
the relatively o1der Po1ish standard.
Finally, in connection with the sentence and noun phrase comple
mentation we shou1d mention the so-called correlates. They function as а
cataphor in the matrix sentence, and in the relative constructions they addi
бопаllу signa! the degree of definiteness of the referent of the corresponding
noun phrase (Pol. ten, kt6ry..., taki, kt6ry... , taki, jaki.

. .

; Мас. -ош KOj-

(zuШо)..., iuaKor; коНuuцо)..., шаков каков(UlШО).. ), while in tlle соm
.

plement constructions they primarily signal the nomina! character of the
position opened for the argument sentence as well as the case п;lаtiопshiр of
that sentence with the predicate. The same happens in the quasi-complement
constructions such as Pol. mimo (tego), ie ... , dlatego, ie ... , pod. Jarunkiem,

ie . , Мас. зшuоа zuШо..., йорадu luoa [ишо..., од йрuчuна zuЙlо..., йод
. .

услов да..., etc.
Turning our attention to constructions constituted Ьу conjunction
predicates we now have to deal with text units larger than the abovediscussed
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basic syntactic stгuсtшеs: the поип phrase and the sentence. The поип phrase
is а product of nomination, i.e. naming of the discrete pnrts of the world. The
sentence is а product of predication. 1п ту opinion, there are three types of
predicates constituting sentential constructions. The predicates of the first
rank express relations holding between the discrete pnrts of the world. The
predicates of the second rank express our (intellectual, emotional ...) reac
tions to the world. The predicates of the third rank express ош interpretation
of the world and communicate relations between events (states, processes,
operations ...). The most explicit form of these sentences are construction in
which the constituting predicate takes the fопn of а conjunction.
The propositional arguments impJied Ьу the predicates of the second
andJor third rank сап often, вит NOT ALWАYS, take а form of а поип
phrase constituted Ьу nouns - products of nominalization. In that case the
predicates of the third rank have verbal exponents such as следи йо...,
йрешходu на..., йредuзвикува, йрuчинува, обусловува etc., characte

ristic of the condensed scientific andJor administrative style.
We believe that the constructions constituted Ьу conjunctions-predi
cates are built оп mental processes of association. The simplest, semanticalIy
the poorest of this type, the predicate of conjunction informs exactly аЬои!
and only about the existence of this type of substructure. Its character is
determined Ьу the predicates of the clauses functioning as arguments.
However, language selects certain types of associative basis as pnrticularly
important for the process of cognition and communication and finds speciali
zed means of their expression.
The central category for the structure of the slmple sentence is the
case. Verbum finitum which constltutes the sentence sets certain require
ments concerning the case relations characteristic of the arguments it соп
nects. Similar requirements have aIso to Ье fulfilled Ьу the sentence argu
ments, which is manifested in the presence of the so-called pronominal
correlates. In the case of constructions constituted Ьу predicates of the third
rank, the primary verb categories of mood, aspect and tense play а central
role. The constituting predicate is the опе that imposes selection of the тет
bers of the verb categories ироп the argument predicates. In the process of
selection the opposition +/- factive Is of special importance. Thus for certain
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relations (for exarnple 'condition'), when appropriate categorial characteris
tics of the argurnent predicates are present, the constituting predicate rnау
lack the segrnental exponent.
The author сап choose if the fragrnent of the text which expresses
hislher interpretation of the relationship between two events will Ье confined
within one utterance or it will Ье broken ир with borders between the utteran
ces (i.e., in written text, а border of the type of а period). In such instances
the first argurnent in the cornrnunicative hierarchy (and linearly first) 1S
coded in one utterance (or а sequence of utterances), while the predicate and
the second argurnent belong to the foHowing utterance. In this way the
functional perspective ot' the text changes and the cornrnunicative salience of
the second argurnent is raised.
Ternporal and causative predicates have dit'ferent exponents in the
rniddle of Фе utterance and between two utterances. In the latter position
exponents with built in anaphoric cornponent appear, which irnplies the pre
sence of the "си! off' argurnent in the previous (con)text. It is not uncornrnon
ln such positions to find expressions which be]ong (о the class of particles

1997), as for exarnple the Polish rowniei, tei, takie, nа
wet.. . , and Macedonian исшо шака, дури... They аН contribute to the со
(cf. Grochowski

hesion of the text. Broadly associative predicates (of the type 'and', 'or' ... )
have the sarne exponents both between utterances and in the rniddle of
utterances. Nevertheless, in rnапу grarnrnatical descriptions they are quali
fied as part1cles in the t'orrner position.
Un1ike the connectors which lack lexical rneaning, the predicates
functioning as connectors are etyrnologically quite clearly defined. In that
respect, Macedonian inventory differs considerabIy frorn the Polish опе.
There are elernents derived frorn verbs, as t'or exarnple the Pol.

jeSli, Ьо

(wieт) . , Мас. бидеjки, значu.. , elernents derived frorn adjectives, such as
Pol. wi c-, Мас. арно а.«а.. , but notably dorninant are the various соrnЫ
. .

.

.

nations ot' pronorninal and prepositional roots, i.e. cornbinations of anaphoric
andlor cataphoric intra-textual cross-ret'erences and indicators of the extra
textual space andlor ternporal orientation. Considering the situation in the
other Slavic languages as well as ln the Balkan, Romance and German lan
guages we сап conclude that this Is а Unlversal tendency, at least as far as the
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Indo-European languages аге concerned. It seems to те that the large пuт
Ьег of parallelisms in Polish and Macedonian аге тоге oftel1 due to such
universal tendencies than to their соттоп Proto-Slavic origin.
In the rest of the text we will Ье concerned \vith the differences
between Polish and Macedonian. Those differences аге of various origin.
Apart [гот the natural divergent development caused Ьу the distance, а пuт
Ьег of other factors аге worth mentioning, particularly the different natural
and social епviгошnепts, which gave rise to greater and deeper dialectal
differentiation оп the Macedonian territory, contributed to the later standardi
zation of the Macedonian language and, finally, enabled the intensive inter
[егепсе \vith tl1e non-Slavic Balkan languages. In the scope of the syntax,
which is of оuг interest Ьеге, we аге primarily concerned with the inter
ference with the prestigious Greek language. Its influence is noticeable,
beginning witll the Cyrilo-Methodian monuments, and it accompanies the
development of the Macedonian language ир to (Ье beginning of the twen
tieth century. At dialect 'еуе! it is sti1l alive in the border areas.
Опе of the results of the dialectal differentiation and late codification
of Macedonian аге, among otheIs, the pIesence of the marginal models of
relativization, а more flexible погт regarding the model with relativum ge

naale, the large пuтЬег of regional subsystems of conjunctions-predicates,
differing both in the inventory and , more often, in frequency.
Pгoducts of the interference are the lexical borrowings, as for ехат
ple

оiИu,

дека I каде, иако, strings of соп
(йред, за, без) + subjunctive etc. Ho\vever,

the loan translations such as

nectors of the type: preposition

there is по doubt that the most important resu1t of the Balkan interference is
the restructuring and enriching of the modal-temporal system in the поп
[асбуе zone. In the factive zone there is also some remodeling and addition 
the synthetic tenses аге kept, and in connection with that the system of the
perfect paradigms in resultative and mediative function is preserved and
completed, optional1y \vith suspension of factivity. Nevertheless, this series
of changes does not directly affect the subject matter we аге concerned with
here. In the non-factive zone, оп the other hand, the 10ss of the infinitive, the
emergence of да-сопstгuсtiопs and Ke-constructions leads directly to а series
of innovations that concern the mechanisms of sentence recurrence. The
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most important features of Macedonian connected with these changes are
listed below:
- the so called subjunctive relative sentences, i.e. generic sentence
modifiers of the поип phrase of the type Барам девоjка да знае аН2лиски

(Гт looking for а girl to know English). The corresponding Polish model is
taki, kt6ry... ,
- non-factive subjunctive complement sentences to verba voluntatis
with zero connector, which express both manipulation and self-manipulation
of the type Сакам да одам - сакам шоj да оди (1 want to go - 1 want him
to go); cf. Pol. Chcr;. p6js(; Chcr;., zeby оп poszedl ... ,
two sentence.constructions which express causative relations with
zero connector, built ироп the principle consecutio temporum, without а
segmental exponent of the constituting predicate, as for example Да доjде

ше, ке ши дадев (Ifyou had соте, 1 would have ,"iiven уои); cf. Pol. Gdybys
(byl) przyszedl, dalabym ci / bylabym с; dala .. , or Доjдов да ши ja
донесам кни2аша (1 сате to bring уои the book), Pol. Przyszlaт, zeby ci
przyniesc (tf(j ksiqZk ...
.

,

- finally, аП other constructions in which the connecting exponents
of the constituting predicate require certain consecutio temporuт, where the
richer Macedonian inventory of moods and tenses results in their different
selection from that in the Pol1sh text.
In summary 1 conclude that the richer categorial system (larger scope
of grammaticalization of the semantic categorial exponents) of the Macedo
nian verb is the main reason for the Polish - Macedonian differences in а
number of rules for sentence recurrence.

