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WOKOL STRUKTURY SEMANTYCZNEJ
ZDANIA

ОКОЛУСЕМАНТИЧКАТАСТРУКТУРА
НА РЕЧЕНИЦАТА

1.

ZDANIE PROSTE ROZWINI TE
( ZDANIE ZLOZONE)
'""

ПРОСТА ПРОШИРЕНА РЕЧЕНИЦА
( СЛОЖЕНА РЕЧЕНИЦА)

11.

APOZYCJA

АПОЗИЦИJА

111.

SPOSOB NA SPOSOB

ЗА "НАЧИНОТ НА ДЕJСТВОТО"

WPROWADZENIE

Chcialabym w kilku slowach wyjasnic, со lц.сzy w moim poj ciu trzy
rozprawki zamieszczone w tym tomiku.
Wszystkie moje teksty poswi cone morfosyntaktycznej konfrontacji pol
sko-macedonskiej mаjц. w tle dwie przeslanki.
Ро pierwsze, przekonanie - wywоdzц.се
Kurylowicz 1948) ze istniеjц. dwie i tylko dwie podstawowe struktury syntak
tyczne: zdanie i grupa imienna. Widz w nich odpowiednio produkty proces6w
predykacji i nominacji; przyjmuj priorytet predykacji jako podstawowego komu
nikatu j zykowego, jak i fakt, ze grupa imienna jest rozbudowywana w drodze
derywacji syntaktycznej poprzez wprowadzanie modyfikator6w przenoszonych
z pozycji tzw. orzecznika, tj. poprzez kondensacj struktur zdaniowych.
Ро drugie, jako prototypowy model struktury semantycznej minimalne
go komunikatu przyjmuj model zaproponowany przez S. Karolaka dla polskiej
gramatyki akademickiej (por. Karolak 1984), w kt6rym obok konstytutywnej
propozycji, tj. predykatu i implikowanych przezen argument6w, jest miejsce
па informacj аktuаlizujц.щ:
bolicznie: М {T&L [р (al' а2, аз)]). Informacje te nie muszц. Ьус rozlц.сznе, tj.
informacje symbolizowane odpowiednio przez М, Т czy L mоgц. si pokrywac
z symbolemр, natomiast brak w prototypowym komunikacie informacji nie оЬ
j tej przez jeden z tych symboli. Innymi slowy: Шkа informacja w konkretnych
realizacjach zdaniowych w tekscie pojawia si.,: w drodze derywacji (semantycz
nej i) syntaktycznej.
Struktur sеmаntyсznц. zаktualizоwanеj (tj. uZytej w konkretnym tekscie)
nazwy I nominacji zamykam w formule: R [Q (Р)], gdzie R symbolizuje kwan
tyfikacj rеfеrеnсjаlщ, Q kwantyfikacj ilosciow ар to predykatywna tresc
nazwy.
Zadalam sobie pytanie,jakie mechanizmy derywacyjne najcz sciej wnоszц.
informacj роszеrzаjц.сц. zdanie i11ub grup imiеnnц. poza роdаnц. wyzej formul .
Оdроwiеdziц. па to pytanie sц. odpowiednio rozprawki pierwsza i druga.
-
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Trzecia rozprawka to pr6ba odpowiedzi па pytanie, со kryje si

za

okresleniem "spos6b" Gak w: okolicznik sposobu), паlеZЦ:.суm do polskiej tradycji
terminologicznej. Najkr6tsza odpowiedz w terminach cytowanej wyzej symboliki
brzmi, ze informacja ukryta pod tym terminem jest obj ta symbolem р, tj. mо
dyfikuje konstytutywne wyraZenie predykatywne.
Za sprawdzenie przyklad6w macedonskich dzi kuj

prof. dr МШсу

Mirkulowskiej.
Autorka dziykuje wladzom PAU za zgod па publikacj

ksiЦ:.Zki.

1. ZDANIE PROSTE ROZWINIFtTE
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TYTULEM WST PU
Zdanie proste rozwini te i zdanie zlozone, zgodnie z przedstawionymi
шzеJ definicjami, stanowiIl dwie realizacje tej samej struktury semantycznej,
odpowiednio: zredukowanej i eksplicytnej, tj. sek:undarnej i prymarnej. Intere
suje mnie w tym tekscie zdanie proste rozwjni te, tj. realizacja wt6rna: тесЬа
nizmy
i efekty kondensacji oraz r6Znice, jakie w tym zakresie obserwujemy па liпН:
polski macedonski.
Na poczIltk:u chcialabym przypomniec kilka przyj tych w tej serii usta
lеп termin010gicznych i zaproponowac kilka nowych.
Przez zdanie proste rozumiem konstrukcj syntaktycZnIl konstytuowanIl
przez predykat zrea1izowany w postaci verbum .finitum.
Przez zdanie zlozone rozumiem konstrukcj

konstytuowanIl przez pre

dykat о postaci sp6jnika wiц,ZIlcego w funk:cji wyraZen argumentowych dwa
zdania proste. Predykat taki (nawiIlzujIlc do jego funk:cji syntaktycznej) пзzy
wam predykatem sp6jnikowym, 1ub (nawiIlzujIlc do jego funk:cji semantycznej)
predykatem dyskursywnym: odzwierciedla оп zwiIlzki, jakie autor tekstu do
strzega mi dzy zdarzeniami / procesami... przedstawionymi w dwu powiIlza
пусЬ za jego posrednictwem zdaniach prostych.
Uwaga: Nie traktuj

jako sp6jniki partyk:ul - operator6w subjunktiwu,

jak тас. да, czy pozbawionych znaczenia leksykalnego wykladnik6w akomo
dacji, jak ро1. ze, тас. дека.
W zdaniu prostym widz prototypowIl rea1izacj minimalnego komuni
katu j zykowego, а struktur semantycZnIl takiego komunikatu rozumiem zgod
niе z formulIl przedstawionIl w gramatyce akademickiej j zyka polskiego
(wyd. пр PAN 1984), а pochodzIlC!l od St. Karolaka; jest to formula:

S

=

м {L&T

[р (al, а2, аз )]}
...

gdzie М oznacza komponent modalny, L - komponent ]ok:ujIlcy w przestrzeni,
т - komponent temporalny, р - konstytutywny predykat, а" а2, аз ... argumenty tego predykatu. W stosunku do cz sci jIldrowej tej formuly: [р (а"
аъ аз .)] пZywат w dalszym tekScie terminu propozycja jqdrowa, а caly
..

komunikat to zaktualizowana propozycja.
W centrum mojej uwagi w tej rozprawce znajduje si zdanie proste roz
wini te, tj. zdanie proste poszerzone przez transform zdaniowIl, Zdanie takie to
zredukowany wariant zdania zlozonego.
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Przez transform

zdaniowq rozumie si

па og61 zredukowany wariant

zdania prostego; transfonnacja dotyka przede wszystkim wykladnika konsty
tutywnego predykatu, tj. verbum finitum, pozbawiaj'tc go wlasnie finitywnosci,
а z kolei przeksztalcony, niefinitywny wykladnik predyktu moze albo blokowac
syntaktyczne pozycje argument6w, albo wymagac zmienionych fonn ich gra
2001) moze pojawic

matycznej adaptacji. ,,zdanie w zdaniu" (por. Topoliilska

si w trzech sytuacjach:
(l) jako modyfikator czlonu konstytutywnego grupy imiennej, tj. tzw

.

zdanie wzgl dne; redukcja takiego zdania (apozycja) nie zmienia jego rangi
syntaktycznej ап! funkcji semantycznej danej propozycji; por. пр. pol. Piotr,

kt6ry jest wytrawnym роdr6ZniЮет... - Piotr, wytrawny podr6znik. . , тас. Пе
.

тар, коjшто е шетан човек . .
.

Петар, шетан човек ...

(2) jako argument tzw predykatu drugiego stopnia, tj.
.

tzw zdanie kom
.

plementame; tu r6wniez redukcja (nominalizacja) nie zmienia rangi syntaktycz
nej argumentu ап! funkcji semantycznej odpowiedniej propozycji, por. пр. pol.

Licz , :ге przyjedziesz .. Licz па tw6j przyjazd . . , тас. Сметам дека ке доj
деш ... - Сметам на твоето доаfшье ...
.

(3) Inaczej maj't si sprawy w wypadku redukcji jednego z dwu kompo
nent6w zdaniowych zdania zlozonego. Transfonnacji (przeksztalceniu, derywa
cji morfo-syntaktycznej) ulega wбwсzаs calosc zlozona ze sp6jnika-wykladnika
nadrz dnej predykacji i (drugiego w hierarchii komunikatywnej zdania zlozone
go, "podrz dnego") propozycjonalnego wyrazenia argumentowego; w rezulta
cie otrzymujemy zdanie proste (pierwszy w hierarchii komunikatywnej argu
ment przeksztalconego zdania zlozonego) z nie implikowanym "dopowiedze
niem" (ащиnсt), kt6re znajduje si

poza fonnu1't syntaktyczn't zdania prostego.

W tej rozprawce interesuj't mnie transfonny zdaniowe powstale w wyniku takiej
wlasnie transformacji i do nich odnosi si

kluczowy dla tego tekstu tennin

transfonna". Oczywiscie, poj cia transfonnacja" nie traktuj procesualnie.
"
"
W transformie widz skondensowany wariant struktury semantycznej, kt6ra
w postaci bardziej eksplicytnej przybiera form

zdania prostego zdominowa

nego przez sp6jnikowy predykat dyskursywny. Por. пр. роl. Nie poszedl па ze

branie, Ьо obawial si krytyki ze strony koleg6w
Nie poszedl па zebranie
obawiajqc sie krytyki koleg6w / ze strachu przed ew. krytykg koleg6w, тас. Не
отишол на седница, бидеjки се плашел од критиката на колегите / дека
колегите ке го критикуваат - Не отишол на седница nлашеjки се од
критиката на колегите / од страв дека колегите ке го критикуваат itp.
Zdanie z transfonn't tego typu to, zgodnie z przyj t't tu konwencj't ter
minol0giczn'l, zdanie proste rozwini te.
Transformy jako skladniki zdania rozwini tego naleZy odr6zniac od
wyra.zeil, kt6re realizuj't w naszej formule wyjsciowej symbole Т i L, а takZe od
tych wyrazeil, kt6re wnosz't modyfikacj

wyrazenia predykatywnego,

. obj te

S't symbolem р. Tak пр. w zdaniu M6j pierwszy artykul napisalam w Krakowie /
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Mojama nрва emamuja ja наnuшав во Краков wyrazenie w Krakowie I во
Краков realizuje symbol L. ZwaZywszy materialny ех definitione charakter tzw.

10kalizator6w, nie powinno to budzic w<ttpliwosci. Trudniej uchwytna jest r62:
nica mi dzy wyrazeniami realizuj<tcymi symbol Т i transformami о interpretacji
temporalnej. Przyjmuj рrosщ konwencj , zgodnie z kt6щ wszelkie nazwy od
cink6w czasu oceniam jako realizacje symbolu Т, natomiast nazwy zdarzen w
funkcji 10kalizator6w innych zdarzen па osi czasu uwazam za transformy. Tak
wi c w zdaniu Nocq I W nоеу wszystkie koty sq ezarne / Ноке еите мачки се
црии wyraZenie noeq / w nоеу // ноке oceniam jako realizacj

symbolu Т, nato

miast wyraZenie ро przyjeidzie I по доаГа1-Ьето w zdaniu Ро przyjeidzie zaraz
zadzwonilam do Аnnу / По доага1-Ьето ведuаш it те.лефоuuрав па Аnа uwa
zam za transform

о interpretacji temporalnej. Trzeci wspomniany wyzej typ

wyraZen, kt6rym nie przypisuj

rangi transform, to tzw. okoliczniki sposobu.

Np. wyra2:enie z ealego serea / од се ерце w zwrocie z ealego serea gratuluj /
од се срце чеетuтам traktuj

jako odpowiadaj<tce funkcj<t wyraZeniu serdeez

nie / срдечно, tj. jako predykat modyfikuj<tcy verbum finitum; podobny stosu

nek l<tczy пр. wyrazenia па caly glos i glosno (spiewam), czy со брз чекор
i брзо одам itp.
Transformy w funkcji dopowiedzenia w zdaniu prostym rozwini tym
charakterystyczne s<t przede wszystkim dla j zyka pisanego, pojawiaj<t si

w

stylu naukowym, eseistycznym, administratywnym, poszczeg6lne j zyki wy
ksztalcaj<t je i idiomatyzuj<t па og61 w zaawansowanym stadium rozwoju stan
dardu, st<td mozemy tu oczekiwac znacznych r6Znic mi dzy genetycznie ро
krewnymi j zykami. Stawiam sobie za zadanie typologi

takich transform spo

tykanych odpowiednio w tekscie polskim i w tekscie macedonskim, okreslenie
warunk6w semantycznych ich wyst powania i form akomodacji formalnej.

W ten spos6b nawiqzuj bezposrednio do poprzednich pozycji tej serii, r6wniez
mojego autorstwa. W tomiku pt. Zdanie w zdaniu przedstawilam formy l<tczenia
konstrukcji konstytuowanych przez уегЬит finitum w interesuj<tcych mnie dwu
j zykach, zas w tomiku pt. Derywaeja syntaktyczna zaj lam si syntaktycznymi
konsekwencjami mutacyjnej derywacji morfologicznej. Teraz zamierzam zaj<tc
si

sposobami

wykorzystania

w

tekscie

okreslonego

typu

konstrukcji

syntaktycznych fundowanych przez morfologiczne derywaty mutacyjne, oraz
dalsz<t derywacj<t formaln<t i semantyczn<t tych konstrukcji, tj. - por. podany
wyzej przyklad
пр. warunkami pojawiania si w tekscie polskim konstrukcji
typu: obawiajqc si , ze... - ze straehu, ze.. i ich stosunkiem wzajemnym.
.

Og61nie Ыощс, w оЬи interesuj<tcych mnie j zykach па pierwszy plan
wysuwa si

grupa transform konstytuowanych bezposrednio przez niefinitywne

formy czasownika (typ: Роl. Czytajqc zwracalam szczeg6/nq uwag па regiona
lizmy, Wszedlszy do tego pomieszczenia od гши poczulam jakiS niemily zapaeh,
Wstrzч.Sniftа [ут widokiem, Аnnа odeszla od okna, Мас. Чuтаjкu обрuував
nосебно внимаuие uq регuоншlUЗМU, Потресена од таа тетка, Аиа се од
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далечи од nрозорецоm, Едно влегува1Ье, видовме дека нешто не е во ред
itp.); па drugim planie pozostaj1! transformy, w kt6rych dodatkowym lиЬ rza
dziej - jedynym wykladnikiem predykacji jest przyimek ИиЬ konc6wka przy
padkowa (typ: Роl. Z radosci nie umialam znalezc odpowiednich s16w, Ро przy
jef.dzie od razu poczulam si

w domu, Мас. Од радост останав без зборо
ви, Веднаш по доага1Ьето се nочувствував дома itp.). Ogniwem 11!cz1!cym te

dwie gшру S1! transformy konstytuowane przez tzw. rzeczowniki odslowne (по
тЁnа substantiva deverbativa).
Jak juz wspomnialam, zdania zlozone odzwierciedlaj1! spos6b, w jaki
autor tekstu ocenia zwiцzki mi dzy zdarzeniami, о kt6rych mowa. Dlatego kon
stytuuj1!ce takie zdania predykaty, prymamie formalizowane jako sp6jniki,
nazwalam predykatami dyskиrsywnymi

(

=

buduj1!cymi dyskиrs, odzwierciedla

j1!cymi konstrukcje myslowe autora tekstu). Mog1! опе, og61nie Ыощс, wyrazac
trzy typy stosunk6w mi dzy zdarzeniami, о kt6rych informuj1! skladowe zdania
proste (wykladniki "argument6w zdarzeniowych"): stosunki og61nie asocjatyw
пе, stosunki temporalne i stosunki kauzatywne. Innymi slowy: sp6jniki takie
аlЬо (а) nie nazywaj1! explicite podstawy asocjacji, kt6ra роzwоШа autorowi ро
wi1!zac dwa zdarzenia (tu nalez1! tzw. sp6jniki parataktyczne, jak pol. i, а, lecz,
ale,. albo..., тас. и, а, но, ама, или... ), albo (Ь) informuj1! о koincydencji i/lub
nast pstwie w czasie (por. pol. kiedy, zanim, dop6ki. ..тас. кога, откога, пред,

додека... ), albo wreszcie (с) informuj1! о zwiцzku przyczynowym mi dzy zda
rzeniami (pol. Ьо, gdyi, dlatego ie, chociai, mimo ie, jeieli... ).
Transformacja nie zmienia stosunku mi dzy zdarzeniem sformalizowa
пут w zdaniu prostym i zdarzeniem sformalizowanym w podporzцdkowanej
temu zdaniu transformie, сЬос nierzadko w wyniku transformacji stosunek ten
traci jednoznaczny wykladnik segmentalny i jest odczytywany poprzez znacze
nia leksem6w formalizuj1!cych propozycje skladowe. Por. пр.. ..bojqc si .. .

...kiedy si boj . .. I . ..Ьо si boj ... I ... chociai si boj .. . itp. То, со si zmienia,

to komunikatywna hierarchia dwu zdarzen: wprowadzenie до tekstu transformy
(а nie zdania prostego) oznacza wprowadzenie wyraznej hierarchii zdarzen, о
kt6rych mowa, wyrazniejszej niz ta, kt6щ zapewnia sama linearyzacja zdania
zlozonego, czyli: slu.zy topikalizacji.
Kategori semantycznl\, kt6ra odpowiada za hierarchi komunikatywn1!
wyrazen argumentowych w zdaniu prostym, zwyklismy nazywac diatez1!. Кate
gorie gramatyczne, wykladniki diatezy, to przypadek i strona.Jezeli odpowiedni
uklad przeniesiemy па poziom konstrukcji konstytuowanych nie przez verbum
finitum, а przez predykat prymamie formalizowany jako sp6jnik, to okaze si ,
ze transforma zdaniowa jest produktem zmiany diatetycznej, srodkiem тоди
lowania hierarchii komunikatywnej propozycjonalnych argument6w tego pre
dykatu.
Nadawanie pewnym argumentom postaci transform zdaniowych to,
obok (а) hierarchii implikowanej przez sam predykat sp6jnikowy i (Ь) lineary
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zacji, podstawowy srodek usta]ania hierarchii komunikatywnej skladnik6w
struktur semantycznych wyst рujц.сусh w dwu wariantach syntaktycznych: pry
marnie jako zdania zlozone, sekundarnie jako zdanie proste rozwini te, tj. zda
nie proste, kt6re obok skladnik6w геаlizujц.сусh рiеrwszор]anоwц., konstytu
tywпц. propozycj , obejmuje transform

/ transformy геаlizujц.се propozycje

ocenione przez autora tekstu jako drugoplanowe. W dalszym tekscie poslugu
j

si

prostym i latwym do zapami tania zapisem: propozycjaz dla propozycji

о postaci zdaniowej i propozycjat dla propozycji о postaci transformy.
Wymienione wyzej trzy grupy konstrukcji konstytuowanych przez

predykaty dyskursywne роslugujц. si

r6Znymi mechanizmami diatetycznymi.

W wypadku propozycji роwiц.zапусh stosunkiem luZnej asocjacji cz sto wystar
сzаjц.суm wykladnikiem hierarchii propozycji skladowych jest 1 inearyzacjа;
w wypadku propozycji powiqzanych геlасjц. tеmрогalnц. lub kаuzаtywnц., obok
hierarchii imp1ikowanej przez dоmiпujц.су predykat sp6jnikowy, cz sciej do
glosu dосhоdzц. transformy.
Przedstawione wyzej rozumowanie prowadzi nas do wniosku, ze predy
kat dyskursywny w konstrukcjach оЬеjmujц.сусh transformy moze Ьус ро
zbawiony wykladnika segmentalnego, ew. pozbawiony dyskretnego wykladnika
segmentalnego. Uzasadnienie tego wniosku, jak tez ustalenie warunk6w forma
lizacji predykat6w dyskursywnych poza zdaniem zlozonym, to jeden z ce16w
naszej analizy.
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1. TRANSFORМY KONSTYTUOWANE

BEZPOSREDNIO PRZEZ NIEFINIТYWNE FORМY
CZASOWNlКA

Tworzenie trапsfопn zdaniowych jest роdstawоwц.. fuпkсjц.. derywat6w
dewerbalnych, takich jak imiesl6w przymiotnikowy, imiesl6w przys16wkowy,
czy tzw. rzeczownik odslowny. Funkcjonowanie tych trапsfопn w dwu intere
sujц..сусh mnie j zykach bylo wielokrotnie przedmiotem opisu. Jednak, о Не mi
wiadomo, nie istnieje opis ani typologia trапsfопn zdolnych tworzyc (zgodnie
z рrzyj щ tu tепniпоlоgiq) zdanie proste rozwini te. Pr6b

takiej typologii

przedstawiam w tym tomiku. Zaczynam od trапsfопn konstytuowanych bez
posrednio

(

=

bez posrednictwa innych srodk6w morfosyntaktycznych) przez

niefinitywne fопnу czasownika.
Jak juz wspomnialam we wst pie, istпiеjц.. trzy podstawowe modele
Iц..сzепiа zdan prostych, tj. konstytuowanych przez verbuтfinituт:
- przez wbudowanie zdania hierarchicznie podrz dnego w pozycj
modyfikatora w jednej z grup imiennych zdania matrycowego (nadrz dnego);
m6wimy wtedy о zdaniu wzgl dnym, пр. Obejrzalaт wreszcie {еп obraz, kt6ry

naтalowal tw6j angielski przyjaciel czy Nie znosz

ludzi, kt6rzy S{ojq тi nad

glowq, kiedy cos pisz itp.
- przez wprowadzenie zdania prostego w pozycj

argumentu predykatu

zdania matrycowego; wtedy m6wimy о tzw. zdaniu komplementamym, czy tez
w perspektywie semantycznej о zdaniu intensjonalnym, пр. Prosilaт Janka,
zeby przyni6s1 тi ( ksiqzk czy Dopiero wczoraj dowiedzialaт si , ie Ania иу

jeZdza itp.
- wreszcie

przez роlц..сzепiе dwu zdan prostych predykatem о postaci

sp6jnika; w6wczas m6wimy о zdaniu (ekstensjonalnie) zlozonym, пр. Dopiero

kiedy Janek иуjесhаl, zrozuтialaт ze go nie docenialaт, czy Nie posz/aт па {о
zebranie, Ьо balaт si spotkac z Jurkieт itp.
Odpowiednio trojаkц.. funkcj

moze pelnic konstrukcja syntaktyczna

konstytuowana przez wеrЬаlпц.. fопn niefinitywnq, tj.:
- moze funkcjonowac jako modyfikator w jednej z grup imiennych zda
nia matrycowego; taka trапsfопnа oparta jest па imieslowie przymiotnikowym,
por. Obejrzalaт wreszcie [еп obraz naтalowany przez twego angielskiego

przyjacie/a, czy Nie znosz

ludzi stojqcych тi nad glowq, kiedy cos pisz itp.
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W zasadzie wi kszosc modyfikator6w przymiotnikowych w grupie imiennej (w
.odr6Znieniu od tzw. determintow6w czy kwantyfikator6w) to transformy zdan
wzgl dnych z orzeczeniem imiennym. Takim typem transform nie тат zamia
ru zajmowac si w tym tekscie. Jest jednak wsr6d konstrukcji opartych па imie
slowach przymiotnikowych grupa transform, kt6re w wyniku redukcji staj si
nie-restryktywnych),
dwuznaczne. Mysl tu о modyfikatorach apozytywnych
jak пр. Uraiona tymi slowami, Аnnа zamilkla, gdzie peln zdaniow konstruk
cj mozemy odczytac (а) jako zdanie wzgl dne: 'Annа, kt6r urazily te slowa.. .'
lиЬ (ь) jako zdanie przyczynowe: 'Anna zamilkla, Ьо urazily j .. .'; takie dwu
znaczne transformy b d tutaj przedmiotem opisu;
taka funkcja
moze pelnic funkcj argumentu zdania matrycowego
przysluguje transformom konstytuowanym przez rzeczownik odslowny, por.
Prosilam Janka о przyniesienie tej ksiqiki, czy Dopiero wczoraj dowiedzialam
si о wyjeidzie Аn; itp. Transformy tego typu zrobily karier w lingwistyce pod
terminem 'nominalizacja' i byly wielokrotnie wszechstronnie analizowane i opi
sywane tak па gruncie polskim, jak i macedonskim, а w poprzednich moich
pracach zamieszczonych w tej serii r6wniez konfrontowane па linii: polski
macedonski; tutaj nie b d si nimi zajmowac;
wreszcie
jako zredukowana forma jednego ze zdan skladowych 
moze modyfikowac hierarchi komunikatywn struktury semantycznej, kt6rej
podstawowtt maksymalnie eksplicytn realizacj stanowi zdanie zlozone, por.
Dopiero ро wyjeidzie Janka zrozumialam, йе go nie docenialam, czy Nie ро
szlam па to zebranie bojqc si spotkat z Jurkiem itp. Tego typu konstrukcje
stanowi przedmiot mojej analizy i opisu.

1.1. TRANSFORМY KONSТYТUOWЛNЕ PRZEZ TZW. IMIESL6W
PRZYSL6wKOWY WSP6LCZESNY,
МАС. ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ

Tworzenie transform zdaniowych to podstawowa, prymarna funkcja
tzw. imieslow6w przysl6wkowych. ZwaZywszy wt6rny charakter slowianskich
imieslow6w przysl6wkowych w stosunku do imieslow6w przymiotnikowych,
mozna przypuszczac, ze wlasnie potrzeba wyksztalcenia specjalnych wykladni
k6w dla tej funkcji przyczynila si do kostnienia poszczeg6lnych form odmiany
participi6w znanych nam dzisiaj jako imieslowy przys16wkowe. We wsp6lczes
nym j zyku polskim тату dwie takie formy. Tzw. imiesl6w wsp6lczesny па
-qc kontynuuje formy acc.sg.m. dawnego participium praesentis activi, zas tzw.
imiesl6w uprzedni па -lszy / -wszy kontynuuje form(( nom.sg.f. dawnego par,ti
cipium рrаеtеrШ activi 1. W j((zyku macedonskim тату dzis jeden imiesl6w
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przys16wkowy (w tепniпоlоgii maCedOllskiej: глаголски прилог) па -аjки I
-ej-КU, kt6ry kontynuuje fопn nom.pl.m. dawnego раrtiсiрiит praesentis activi
(por. Коне ски

1986: 181).

Сеlет tego opisu jest, jak wspomnialam, pokazanie fопn adaptacji gra
matycznej trапsfопnу imieslowowej w zdaniu matrycowym i przedstawienie re
lacji semantycznych l cz cych zdarzenia, о kt6rych mowa odpowiednio w zda
niu matrycowym i w transfопniе. Zanim zajmiemy si t рroblеmаtylщ, wypada
powiedziec par

sl6w о charakterystyce kategorialnej polskich i macedonskich

imieslow6w przysl6wkowych.
Polski imies16w wsp6lczesny, podobnie jak jedyny macedonski imie
s16w przys16wkowy, derywowany jest jedynie od czasownik6w niedokonanych,
natomiast polski imiesl6w uprzedni derywowany jest jedynie od czasownik6w
dokonanych. Wynika z tego, ze - zaleZnie od aspektu vеrЬит finitит konstytu
uj cego zdanie matrycowe - "wsp6lczesnosc" dwu czynnosci, о kt6rych mowa,
naleZy rozиmiec albo (а) jako r6wnoczesnosc dwu przebieg6w czasowych, albo
(Ь) jako zawieranie si

momentu czynnosci wyrazonej w zdaniu matrycowym

w granicach przebiegu czasowego czynnosci wyrazonej w traпsfопniе. Por. пр.
(а) Pol. Dуktиjqс nauczyciel

komentowal

poszczeg61ne jragтenty

tеkstи.
Мас. Диктираj-КU учителот

ги

коментираше одделните фрагмен

ти од текстот.
(Ь) Pol. Przechodzqc korytarzem nаисzyсiеl zаиwаzуl jakis napis па
tablicy ogloszen.
Мас. Поминуваj-КU низ ходникот учителот збележа HeKoj натnис
на огласната табла.
W rzadkich wypadkach, kiedy czasownik niedokonany wyraZa czyn
nosc mоmепta1щ, mozliwa jest реlnа koincydencja w czasie, por.
(Ьа) Pol. Wychodzqc obejrzal si.;jeszcze raz i иsтiесhnql si do nich.
Мас. Излегуваjки уште еднаш се сврте и

им

се нас,}/евна.

Dystynkcja temporalna, jak wyraZa imies16w przys16wkowy, та

ро

dobnie jak w wypadku innych niefmitywnych fопn czasownika - charakter
wzgl dny, со sygnalizиje przyj ta polska tепniпоlоgiа. W gr wchodzi nie rela
cja do sytuacji m6wienia, lecz wsp6lczesnosc lub uprzedniosc w stosunku d<?
. relacji wyraZonej w zdaniu, w kt6re jest wbudowana dana transfопnа imieslo
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definitione do
funkcjonowaniu transformy w tekscie, pierwsza, nad

wowa. Innymi slowy: z dwu propozycji, z jakimi тату

czynienia, kiedy mowa

о

ех

rZydna i zaktualizowana, sformalizowana jako zdanie matrycowe, komunikuje
czas absolutny, zas druga, podporzIidkowana, sformalizowana jako transforma
imieslowowa i jako taka niezaktualizowana, komunikuje czas wzgl dny tj. zre
latywizowany do czasu wyraZonego w pierwszej propozycji. Uldad ten, znany
пат z polszczyzny, w j zyku macedonskim jest zachwiany przez sam fakt ist
nienia tylko jednego imieslowu przysl6wkowego. W zasadzie jest to imies16w
wsp6lczesny, jednak zdarza si , ze zostaje оп uZyty dla wyraZenia czynnosci
bezposrednio poprzedzajIicej czynnos6 propozycji matrycowej. Por. przyklad,
jaki podaje Koneski (1982: 448):До}дува}ки во градот, то) тргна веднаш по
шетагье i sam go parafrazuje: Откога до}де во градоm, то} тргна веднаш
по шетm:ье, tj. 'Jak tylko doszedl do miasta, ruszyl па spacer'. Koneski
komentuje: "OBoj начин може во извесни случаи да го замени при превод
глаголскиот прилог на минатото време што го имаат некои jазици. Со вак
вата употреба донекаде се надоместува неман.ето на форми за глаголски
прилог од свршените глаголи." (ibid) W wypadku dwu czynnosci momental
nych nast pujIicych bezposrednio ро sobie podobny uldad mozliwy jest i ро
polsku, por.
Pol. Wychodzqc trzasnql drzwiami. / Wyszedl trzaska}qc. / trzasnqwszy

drzwiami., ale chyba nie: *Wyszedlszy trzasnql drzwiami.

тата.

Мас. Излегуваjкu тресна со вратата. / Излезе mpecHyeajKu со вра-

Jak si wydaje, mowa tu nie tyle о nast pstwie w czasie dwu czynnosci,
.
"
ile о "sposobie wyjscia .
Imies16w ех definitione blokuje pozycj

syntaktycznIi pierwszego argu

mentu odpowiedniej propozycji, natomiast w stosunku do pozostalych wyrаzеб
argumentowych zachowuje rekcj

verbum finitum. Blokad pierwszego, nomi

natywnego argumentu w planie semantycznym kompensuje fakt obowiIizkowej
koreferencji pierwszego argumentu propozycji matrycowej i propozycji wyra
zonej w postaci transformy imieslowowej. Por. пр. Idqc u/icq Janek przyglqdal

si

wszystkim przechodniom, tj. 'Кiedy Janek szedl иНсц., [Janek] przyglIidal

si ...' Jest to dzisiaj regula obowiIizujIica w оЬи j zykach standardowych, jed
nak w оЬи kolokwialnie zdarzajIt si odst pstwa od tej reguly. Niedawno w tele
wizji polskiej (ТVPolonia, 13.05.2004.) uslyszalaт - z ust s dziego, а raczej
s dziny!

Sledzqc }ego poczynania, oczywisty }est wniosek. . itd., tj. 'kiedy sle
.

dzimy jego poczynania, oczywisty jest dla nas wniosek...', czy tez: 'kiedy czlo
wiek sledzi jego poczynania, narzuca si oczywisty wniosek...'; z ust prezentera
(ТVPolonia 06.07.2004.) uslyszalam: Paszport jest potrzebny, choc mo:iliwe
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jest, ze podrozujqc ро krajach UЕ nikt nas о niego nie zapyta... W mJodym та

cedonskim j zyku standardowym takie potkni cia zdarzaj'l: si cz sciej, а w ust
nie przekazywanej literaturze ludowej jeszcze cz sciej, por. пр. Рабоmеjки на
нива ми се скрши оршюmо, czy По nаmо зборваниЧКUJ14 jобаmа му вели Гос
под Светему Пеmру

pochodz't

z

-

оЬа przykJady, transkrybowane w fonetyce literackiej,

mojej monografii poswi conej skladni dialekt6w macedoiiskich w

Macedonii Egejskiej (ТОПОЛИl:Ьска

1997: 93); por. tez przykJady Koneskiego:

оженуваjки се сонцеmо, по неколку месеци ке му даиm Госпо деца

-

to

z tekstu Marka Cepenkowa, opowiadacza ludowego i folklorysty z przeJomu

XIX i хх wieku, а dalej: Така разговараjки, чиmаjки и мислеjки, редоm

им

доjде z tekstu Stale Popowa, jednego z pierwszych prozaik6w macedonskich

z polowy хх wieku. (Конески 1982: 447).
Transformy оршtе па imieslowach przysl6wkowych to w оЬи interesu
j'l:cych mnie j zykach, jak zrеszщ we wszystkich j zykach slowianskich, kon
strukcje charakterystyczne przede wszystkim, niemal wy1'l:cznie, dla tekstu pisa
, nego, dla stylu literackiego, naukowego, administracyjnego; w tekscie m6wio
nym zdarzaj'l: si rzadko i brzmi'l: nienaturalnie.
Przyjrzymy si tutaj najpierw transformom konstytuowanym przez tzw.
imiesl6w wsp6lczesny. Najwazniejsze czynniki decyduj'l:ce о pojawieniu si
transformy to, obok (а) znaczenia leksykalnego odpowiednich czasownik6w,
(Ь) ich znaczenie kategorialne (przede wszystkim aspekt i krotnosc), oraz (с) to
pikalizacja tekstu, kt6rej wykJadni'l: jest linearyzacja i przebieg melodyczny

(tzw. intonacja zdaniowa, tzw. akcent retoryczny).
Stosunek mi dzy propozycj'l: zdania matrycowego i propozycj'l: о
postaci

transformy

to,

jak ЗШ

wspomniaJam,

relacja

temporalna

i/lub

kauzatywna, nie zmienia to jednak faktu, ze рrymаm::ь eksplicytn'l: form'l:
wyrazenia takiej relacji moze Ьус

i jest bardzo cz sto zdanie zlozone

konstytuowane przez asocjatywny predykat konjunkcji. Por. пр.

(1) Роl. Przygotowujqc

obiad jednym uchem sluchalam radia.

(1') Мас. Гоmвеjки ручек

со едно уво слушав радио.

Мату tu do czynienia z dwoma paralelnymi przebiegami czasowymi.
Jednak eksplicytacja stosunku tych przebieg6w za роmощ sp6jnika temporal
nego wydaje si malo naturalna, por.
(1а) Pol. ? Кiеф przygotowywalam obiad, jednym uchem sluchalam
radia.

(1 'а) Мас. ? Додека подготвував ручек,

со едно уво слушав радио.
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Powyzsze zdanie, zar6wno w tekscie polskim jak i macedonskim, bylo
Ьу па miejscu w kontekscie, w kt6rym w dalszym tekscie radio przynosi jak'ts
istotn't dla dalszego toku narracji wiadomosc, tj. kiedy informacja о sluchaniu
radia jest relewantna dla rozwoju opisywanych zdarzen. Natomiast w funkcji
prostego sprawozdania z czynnosci bohaterki naturalniejsza wydaje si

prosta

koniunkcja:
( l Ь) Pol. Przygotowywalam oblad i
(1'Ь) Мас. Подгот«ував ручек и со едно уво слушав радио.
Jest to sytuacja dosc typowa, ze w zdaniu konstytuowanym przez pre
dykat koniunkcji podstaw't asocjacji dwu propozycji (dwu zdarzen) jest ich
r6wnoczesnosc; jest to sytuacja szczeg6lnie typowa w wypadku, kiedy jedynym
i/lub g16wnym рrotagопisщ оЬи zdarzen jest ta sama osoba, tj. w wypadku, kie
dy mozliwe jest wyrazenie jednej z dwu propozycji w postaci transformy imie
slowowej. Jest to warunek konieczny, jednak - jak ucz't przyklady - nie dowol
пу. Zanim przedstawi

odpowiednie kontrprzyklady, chcialabym zatrzymac si

jeszcze przy analizowanej wyzej konstrukcji i zbadac mozliwosci wyrazenia
drugiej propozycji skladowej w postaci transformy. Por.
i .
(1с) Pol. Przygotowywalam obladjednym uchem sluchajqc rada

(1'с) Мас. Готвев ручек слушаjки со едно уво радио.
Kontekst uZycia odpowiednio sformulowan jak w przykladach (1 - 1 ')
i (1с - l 'с) moze, lecz nie musi Ьус r6Zny. W wypadku (1 - 1') oczekiwali
bysmy, ze w poprzedzaj'tcym tekscie byla juz mowa о tym, iz bohaterka przy
gotowuje obiad, а M c transforma jest form't nawiqzania do kontekstu, zas slu
chanie radia pojawia si

jako rema. Przyklad (1с - 1'с) moze r6wniez pojawic

si w takim kontekscie, jednak - w przeciwienstwie do (1 - 1 ) - nie zawiera оп
'

zadnych sygna16w nawi'tzania i moze r6wnie dobrze otwierac narracj .
Istotny dla interpretacji rozpatrywanych przyklad6w jest fakt, ze cza
sownik - wykladnik predykatu propozycjiz - та aspekt niedokonany. Zobacz

ту, со si

stanie, jesli zmienimy ten aspekt па dokonany. Uklad, kt6ry Ьуl dla

nas punktem wyjscia, takiej zmiany nie akceptuje. Sluchanie jednym uchem
radia jest niew'ttpliwie czynnosci't аtеliсzщ, nie limitоwащ, kt6ra nie dopusz
cza zmiany aspektu bez zmiany podstawowej informacji. Spr6bujmy zmienic
aspekt predykatu drugiej propozycji, por.
(1d) Pol. Przygotowalam obladsluchajqcjednym uchem radia.
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(l' d) Мас. Подготвuв ручек слушаjки со едlЮ уво радио.
Jedyna forma eksplicytacji, jaka wydaje mi si mozliwa, to:

(1 f) Pol. Przygotowalam оЫаа, а przytem sluchalam jednym uchem
radia.
(l'f) Мас. Подготвив ручек, а при тоа со едно уво слушав радио.
Czynnosc sluchania radia jest tutaj dodatkowo okreslona jako akceso
ryczna; przytem nie jest to tekst sp6jny

oczekujemy dalszego ciцgu, komenta

rza, kt6ry Ьу wyjasnil, dlaczego informacja о sluchaniu radia jest dla toku пм
racji istotna. Zmiana linearyzacji daje пат:
(l g) Pol. Sluchajqc jednym uchem radia przygotowalam obiad
(l'g) Мас. Слушаjки со едно уво радио nодготвив ручек.
Mozliwosc poprawnej eksplicytacji jest tu со najmniej wfitpliwa:
(lЬ) Pol. ?Sluchalam jednym uchem radia i (а! / w ten spos6b przygo
towalam obiad
(l'Ь) Мас. ?Слушав со едно уво радио и така / на maj начин nод
готвив ручек.
Tekst jest malo sp6jny, wyrafuie kolokwialny, wymaga szerokiego
kontekstu j zykowego iIlub sytuacyjnego.
Jak wynika z tej gimnastyki, w реwnусЬ sytuacjach wlasnie konstrukcja
z transformfi imieslowowfi wydaje si

najszcz sliwszq, jesli nie wr cz jedynfi

adekwatnfi formfi przeniesienia informacji.
Zanalizujemy jeszcze jeden przyklad konstrukcji z imieslowem wsp61
czesnym:

(2) Роl. Piszqc t?; ksiqi:k?; wykorzystywalam wszelkie dostqme ir6dla.
(2') Мас. ПишуваjКu ja книгата користев секакви достапни извори.
Jako podstawowa forma eksplicytacji narzuca si
ze sp6jnikiem temporalnym:

tutaj zdanie zlozone
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(2а) Pol. Кieay pisalam tr:. ksiqjkr:., wykorzystywalam wszelkie dostl3Jne

zrodla.
(2'а) Мас. Кога ja nишував книгата, користев секакви достапни

извори.
Zdania typu (2а), podobnie jak nasz wyjsciowy przyk1ad z transfопn<\,
niosЦc реln<\, skOllczonЦc iпfопnасj , jedyny zawarty w nich element nawiц;zania
to

anaforyczny charakter referencji argumentu :ksiЦcZka'. Eksplicytacja przy ро

mосу zdania konstytuowanego przez koniunkcj

zmienilaby perspektyw

funk

cjonalnЦc tekstu; zdanie takie, w moim odczuciu przynajmniej, byloby "wyrwane
z kontekstu", tj. albo koilczyloby si antykadencjq.. tj. implikowaloby bezpo
sredniЦc kontynuacj narracji do puenty, kt6rej brak bylby w takim uk1adzie wy
czuwalny, аlЬо nawiЦ;ZyWaloby do poprzednich partii narracji, por.
(2Ь) Pol. Pisalam tr:. ksiqjkr:. i wykorzystywalam wszelkie dostl3Jne zrod-

la.
(2'Ь) Мас. Ja nишував книгата и користев секакви достапни изво-

ри.
Zobaczmy z kolei, jakie zmiany wnosi przedstawienie drugiej propozy
cji w postaci trапsfопnу:
(2с) Pol. Pisalam tr:. ksiqjkr:. wykorzystujqc wszelkie dostl3Jne ir6dla.
(2'с) Мас. Ja nишував книгата KopucmejKU секакви достапни uзво-

ри.
Por6wnanie przyklad6w (2

2') i (2с

2'с) pozwala stwierdzic рпе

"diаtetyсznц''). О ile
w zdaniach (2 - 2') nacisk polozono па wykorzystanie ir6del, w zdaniach (2с
2'с) па pierwszy plan wysuwa si post owanie autorskie, "spos6b pisania".
widywalnЦc zmian

hierarchii komunikatywnej (zmian

Jednak w obu wypadkach rozklad: tema-rema jest ten sam: nowa iпfопnасjа to
iпfопnасjа о wykorzystywaniu ir6del. Zmiana tego uk1adu przynioslaby roz
wiц;zanie silniej nacechowane i bardziej uzaleznione od kontekstu, por.
(2d) Pol. Wykorzystywalam wszelkie dostl3Jne zr6dla piszqc tr:. ksiqjkr:. . .
.

(i
itp.)

пр.

bylabym bardzo rozczarowana, gdyby krytyka tego nie dostrzegla
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(2'd) Мас. Користев секакви достапни извори nишуваjт<и ja книга
та... (..и - пр.

-

ке бев многу разочарана критиката да не го забележеше

тоа itp.)

Nacisk па wykorzystanie ir6del jest tutaj znacznie silniejszy niz w serii
(2 - 2'), а - jak juz zauwaZylam wyzej - w serii (2
niz w (2с - 2'с). Мату wi c саlц. eskalacj

2') nacisk ten jest silniejszy

ораrtц. па potr6jnym zabiegu

autorskim: па samej decyzji wprowadzenia transformy,

na

decyzji, kt6щ propo

zycj przedstawic jako transform , i wreszcie па decyzji о linearyzacji tej trans

formy. ОЬа j zyki zасhоwujц. si identycznie.

Sprawdzmy teraz mozliwosci zmiany aspektu propozycjiz:
(2е) Pol. Piszqc t ksiqzk wykorzystalam wszelkie dost�Jme ir6dla.
(2'е) Мас. Пишуваjки ja книгата искористив секакви достапни из
вори.

Narzucaj'lmi si dwie mozliwe formy eksplicytacji:
(2!) Роl. Кiedy pisalam t ksiqzk , wykorzystalam wszelkie dost'Wne
ir6dla.

(2'!) Мас. Кога ja nишував книгата, искористив секакви достапни
извори.

(2g) Pol. ieby napisac ( ksiqik , wykorzystalam wszelkie dost'Wne
ir6dla.

(2'g) Мас. За да ja напиша}! книгата, искористив секакви достап
ни извори.

Zadna z tych form nie jest w pelni adekwatna, а druga nota Ьеnе zmu
sza nas do "przest pstwa", tj. do zmiany aspektu r6wniez naszej propozycjit•

Na zakonczenie tej gimnastyki jeszcze zmiana aspektu рпу zmienionej

hierarchii propozycji, por.
.(2Ь) Pol. Napisalam t ksiqi

wykorzystujqc wszelkie dost'Wne ir6dla.

(2'Ь) Мас. Ja наnишав книгата KopucmejKU секакви достапни изво
ри.
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Jako wykladnik predykatu wi&.z&.cego оЫе propozycje nasuwa si
ponownie (jak w parze (2с - 2'с»

tutaj

wyrazenie typu 'tak / w taki sроsБЬ, Ze.. .',

а wi c tzw. "okolicznik sposobu", por.
'

(2i) Pol. ? Napisalam tli; ksiq:ik w taki spos6b, :iewykorzystalam wszel
kie dostf:3Jne :ir6dla.

(2'1) Мас. ? Ja наnишав книгата така што искористив секакви
достапни извори.

Konstrukcje (2i

2'1) w obu j zykach brzmi&. niezr cZ)1ie. То, со па

zywamy umownie eksplicytacj'l, nie precyzuje tutaj przenoszonej informacji,
raczej w pewien sроsБЬ j&. ogranicza sprowadzaj&.c sроsБЬ (na)pisania ksiЦZki
do sprawy wykorzystania Zr6del. Mozemy wyobrazic sobie nasze przyklady
2Ъ) jako reakcj па zarzut, ze w ksiцfce pomini to pewne fakty lub
(2h
pewne interpretacje, itp. JednakZe spos6b, modus procedendi,to zbi6r czyn
nosci realizowanych w drodze do pewnego celu, wykorzyst(yw)anie Zrбdеl to
tylko jedna z tych czynnosci; тату tez tutaj wyrainie sygnalizowan&. hierar
chi : 'wykorzystywalam Zr6d1a ро to, zeby.. .'

raz jeszcze, przy zmienionej

hierarchii komunikatywnej pojawia si predykat celu.
Analiza dwu, dosyc przypadkowo dobranych przyklad6w, prowadzi do
kilku og61niejszych wniosk6w. Zanim je sformuluj , chc

raz jeszcze podkres

НС реmу paralelizm przyklad6w polskich i macedonskich we wszystkich trzech
istotnych aspektach: semantycznym, formalno-gramatycznym i poprawnoscio
wym.
Najog61niejszy wniosek, z kt6rym nieraz jeszcze przyjdzie пат si
spotkac w tej ksiqieczce, а ktбry jako hipoteza robocza Ьуl jednym z mоtywбw
jej powstania, to stwierdzenie, ze w pewnych wypadkach zdanie proste rozwi
ni te, tj. zdanie proste z transform&. zdaniow'l, bardziej adekwatnie przenosi
informacj

niz zdanie zlozone. Dzieje si

tak przede wszystkim w sytuacjach,

kiedy transforma przynosi informacj rеmаtyсzпц..
Kolejny wniosek scisle zwi&.zany z poprzednim to konstatacja - sk&.d
"
in&.d dobrze znana ze "szkolnej gramatyki - ze konstrukcje z transform&. bywa
j&. wieloznaczne, dokladniej: wieloznaczny bywa stosunek wzajemny propozycji
zrealizowanej jako zdanie i propozycji zrealizowanej jako transforma; jeszcze
dokladniej: to, со nazywamy tu wieloznacznosci&. to de facto brak segmen
talnego wykladnika, kt6ry wyraZalby ten stosunek nie prek1uduj&.c, ktбrа z dwu
lub wi cej moz1iwosci odczytania jest t&. wlasciw&.. Sщd klopoty z "eksplicyta
cj:i'. Jest to zjawisko w innej postaci tоwаrzysщсе analizie zdail zlozonych.
Zdanie typu: Spadlam z drabiny i zlamalam nog formalizuje stosunek dwu pro
pozycji skladowych jako konjunkcj , mozemy jednak r6wnie dobrze odczyty
wac ten stosunek jako nast pstwo w czasie, lub jako relacj przyczynowo-skut
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kоwЦ. - konjunkcja niesie najubozsz"b аsосjаtywnЦ. informacj

i nie blokuje

innych sposob6w odczytania, w sensie: rozumienia relacji. Transforma imieslo
wowa to odpowiednik takiej koniunkcji, z tЦ. istоtnЦ. r6Znic"b ze stosunek wiЦ.ZЦ.
су dwie propozycje skladowe nie та tutaj dyskretnego segmentalnego wyklad
nika.
Powyzsze uwagi рrowаdщ do kolejnej istotnej konstatacji: fakt, ze
transforma w stosunku do zdania jest fоrmЦ. zrеdukоwащ, nie pozostaje w kore
lacji z hiеrarсhiЦ. kоmunikаtywnЦ. odpowiednio propozycjiz i propozycjit: trans
forma moze miec charakter anaforyczny, tematyczny, тои Ьус сщSсiЦ. rematu,
ale nierzadko wlasnie опа i tylko опа stanowi remat.
Wnioski szczeg61owe, оdnоszЦ.се si

konkretnie do transformy opartej

па imieslowie wsp61czesnym, dоtyсzЦ. jej charakterystyki kategorialnej i line
aryzacji. Transforma taka reprezentuje ех dejinitione diatezl2 cZYnn"b zas wyb6r
trybu, czasu absolutnego i osoby narzuca calemu zdaniu z trаnsfоrmЦ. wyklad
nik predykatu propozycjiz. То samo moZna powiedziec i о wyborze aspektu;
mimo ze imiesl6w wsp61czesny jest derywowany wylЦс
. zniе
niedokonanych, w pewnych wypadkach, а w uzaleznieniu od semantyki predy
kat6w оЬи propozycji - najcz sciej wtedy, gdy propozycjl2z konstytuuje predy
kat ruchu

transforma moze wyraZac czynnosc mоmеntalnЦ.. Linearyzacja jest

swobodna: transforma (а) moze otwierac zdanie rozwinil2te, (Ь) moze sil2 10kO;
wac ро nominatywnym wyraZeniu argumentowym propozycjiz (tj. ро wyraZe
niи, kt6re reprezentuje wsp61ny wyjsciowy argument оЬи propozycji), wreszcie
moze tez (с) zamykac zdanie rozwinil2te. Linearyzacja jest uzalezniona nie tylko
od perspektywy funkcjonalnej tekstu, ale i od predykatu lЦс
. zЦс
. еgо
i propozycj t.
Przechodz

do analizy konkretnych przyklad6w polskich i macedon

skich. ZwaZ)'wszy obecnosc imieslowu przysl6wkowego wsp6kzesnego w оЬи
ana1izowanych jl2zykach, а сhсЦс
.
konstrukcjl2 przekladu nie poslugujl2 sil2 1itеrаtuщ рrzеklаdоwЦ..
moje przyklady niezaleZnie z tekst6w polskich i macedonskich оgraniсzаjЦ.с sil2
w zasadzie do literatury pil2knej i eseistyki. Nie mаjЦ.с
tywnego korpusu tekst6w (dla j zyka macedonskiego brak takiego korpusu), nie
mam.ambicji wyczerpania problematyki zwiЦ.zаnеj z funkcjonowaniem w teks
cie omawianych transform. FunkсjЦ. podanych nizej przyklad6w jest przede
wszystkim sygnalizowanie problem6w wymаgаjЦс
. усh
nych badaJi.
Z trzech nаrzuсаjЦ.сусh
wedlug semantyki predykatu wi Цс
. еgо
(2) wedlug charakterystyki kategorialnej transformy, wreszcie

(3) wedlug linea

ryzacji transformy, wyшеrаm рiеrwsщ zgodnie z przekonaniem, ze charaktery
styka gramatyczno-formalna jest росhоdnЦ.
terystyki odpowiednich konstrukcji.
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Wiele przyklad6w dopuszcza wielorak::t: interpretacj . Moment tempo
ralny paralelnego przebiegu iI1иЬ kontaktu w czasie - obecny jest we wszyst
kich wypadkach. St::t:d nie wprowadzam ostrych, dychotomicznych podzial6w.
Przedstawiam grupy konstrukcji, kt6re sugeruj::t: podobn::t: form eksplicytacji (tj.
parafrazy о postaci zdania zlozonego) i/lub podobn::t: motywacj , kt6ra stawia
jednoznacZn::t: eksp1icytacj pod znakiem zapytania.
Na pierwszy plan wysuwa si grupa przyklad6w, dla kt6rych najbar
dziej adekwatna wydaje si parafraza oparta па koniunkcji:
Ро1

.

.

. .nadajqc rysom \1Yraz zgorzknialego dzialacza, chowasz znaczek

do szujlady.. PR42

-

zwraca uwag , ze mimo niedokonanego aspektu оЬи form

werbalnych, opisywane czynnosc maj::t: charakter momentalny, przyczem mozli
wa jest interpretacja, przy kt6rej czynnosc przedstawiona w propozycjit wyprze
dza czynnosc przedstawion::t: w propozycjiz; КiЫce Wisly [. . .] opuszczali sta
dion, nucqc piesn sugerujqcq [. . .] ii... PRl19 tu тату dwa paralelne przebie
gi czasowe; . . тат nawet ladne z4i cie z tego okresu [. . .] Razem ze swojq ku
zynkq [. . .] kt6rq bardzo lubilem, cz to z niq przebywajqc, Ьо.. FB24 korela
-

.

.

cja czasowa jest tutaj lиzniejsza niz w poprzednich przykladach zwaZywszy
charakter predykatu propozycjiz; wi cej przyklad6w tego typu w moim polskim
korpusie nie znalazlam; wszystkie trzy zdania rozwini te, niezaleZnie od linea
ryzacji transformy, maj::t: charakter rematyczny.
Мас. Децата плачеа, а козите мекаа, удираjки иатаму, иаваму.
dwa przebiegi paralelne; ...рече и офна, собираjки ги колената под
мевот. АС35 - predykat propozycjiz narzuca calej konstrukcji aspekt dokona

AS28

-

пу; Загргоре и иародоm, cmucKajKU се nоблиску до светилката

АС20;
Како оди, nрашуваа валавичарите, BpmejKU со тркалестите глави .. АСб;
А косачите само си тераа напред, замавнуваjКu на лево и со рацете и со
рамената и со колковите. АСб itd.
w tekscie macedonskim przyklady tego
typu s::t: bardzo liczne. Transforma w przykladach, kt6rymi rozporz::t:dzam, z re
guly jest w postpozycji. Zdania rozwini te nawi::t:zuj::t: па og61 do poprzedza
j::t:cego tekstu poprzez anaforyczny argument nominatywny (wsp61ny оЬи рro
pozycjom), pozostale tresci maj::t: chrakter rematyczny.
. . .

.

R6wniez па konjunkcji oparte s::t: konstrukcje, w kt6rych czynnosc
przedstawiona w propozycjit towarzyszy czynnosci wyrazonej w propozycjiz,
przyczem - w odr6Znieniu од wyzej cytowanych przyklad6w "czystej koniunk
cji" - тату tu wугаirщ komunikatywn::t: hierarchi оЬи czynnosci: czynnosc
propozycjit та jednoznacznie charakter akcesoryczny; przy eksplicytacji nale
zaloby zdania powi::t:zac wyrazeniem typu 'i przy tym', itp. Granica mi dzy t::t:
i poprzedni::t: grup::t: jest plynna.
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Pol. Idzie skaczqc PR72

tytul felietonu;

...

; dalej serdecznie si

smiejqc, zbiegl ze schod6w PR124; ...wykorzystujqc kryzys ekonomiczny, zaczql
:iyjqcych blisko natury Indian { ..} kolumbizowac. PR128; ... w ciqgu 48 godzin
muszq Rumuni opuscic p6lnocnq Bukowin€ [. ..] nie naruszajqc niczego ze znaj
dujqcej sifi tam substancji materialnej. FВЗО, itd. - przyklad6w tego typu w

tekscie polskim nie brak, s(! jednak wyraZnie mniej liczne tak w stosunku do
og61nej liczby uZyc transform z imieslowem wsp6lczesnym, jak i w stosunk:и do
odpowiednich przyklad6w macedonskich. Linearyzacja transformy jest swo
bodna. Konstrиkcje s(! albo w calosci rematyczne, albo nalez(! do rematu z wy
j(!tkiem pierwszego, wsp61nego argumentu. Aspekt calosci narzиса propozycjRz.

Мас . . . обездушен газеше во cmpojom, често nonpaBajKU си ги трка
.

лезните ОЧWlа. . . АЗ7; Врвеа молкум одбегнуваjки да се судрат со некого во
завриениот мравjалник. АЗ26; . .Ке ги исnравеа косите пред себе си, забо
.

дуваj-КИ ги рачките во земjата. АС5 - conditionalis praeteriti wyraza tutaj

iteratywnosc; И дури отКаКО ЗaJUиНа мажот и, тераj-КИ ги козите, дури то
i w tej grиpie przyklady macedonskie S(!
гаш си ги прибра рацете. АС29
liczne, i w tej grиpie transforma lokuje si w postpozycji; r6wniez topikalizacja
-

jak wyzej.
Kolejna i ostatnia wyr6Zniona przeze mnie grиpa oparta па konjunkcji
obejmuje przyklady, w kt6rych czynnosc propozycjit та fиnkcj modyfikatora,
precyzuje i uscisla spos6b realizacji czynnosci propozycjiz; i tutaj mozliwa jest
eksplicytacja typu 'i przy tym', ale z wyrainym podtekstem 'tak, ze . . I w taki
.

spos6b, Ze ...'. Granice w stosunku do poprzednich grup i tutaj S(! plynne. Oto
przyklady:

Ро!. .. pozory zas, czyli cielesnqfasadfi swego ziemskiego роЬуtи, fun
.

duje sobie, placqc cifiZki szmal wynajfitym karatekom... PR21 ; Oglaszajqc stan
wojenпy, Jaruzelski ostatecznie zepsul

generalnie go remontujqc - komu

nizm... РR5З; ...ksiqZfi moldawski [. . ] zlo:iyl we Lwowie hold Wladyslawowi
.

Jagielle, uznajqc si€ za wasala kr61a polskiego. FB49; Morgenbesser zaslu:iyl
sifi tez jako pierwszy historyk stosunk6w polsko-moldawskich, pozostawiajqc ро
sobie wiele cenпych prac. . FB60/61. .. Przyklad6w tego typu jest w tekscie pol
skim sporo, linearyzacja transformy swobodna, aspekt propozycjiz r6wniez; to
.

pikalizacja jak w poprzednich grиpach. Ти chyba naleZy tez wl(!czyc przyklady
typu: . .powiedzial, ze dalej blidzie m6wil па siedzqco { . .] 1 па siedzqco
.

wyluszczyl sw6j poglqd... PR44 Skostniale zwroty z czasownikami ruchu, czy

. raczej pozycji ciala, jak па siedzqco, Па stojqco, Па lezqco, па chodzqco .. , por.
.

tez, dzis wyl(!cznie w metaforycznym, sekиndamym znaczeniu па biezqco
(przyczem w podstawowym znaczeniu i biezqc wyszlo juz z иZycia), seman
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tycznie odpowiadajl:\. seryjnie derywowanym transfonnon z imieslowem wsp61
czesnym, jednak syntaktycznie stanowil:\. typowe adverbialia.
Мас. До него [ ..] се тетеравеше, штраnаше, nрефрлаjки jа ceoja
та те:жuна од нога на нога, вucoкиoт и крупен Миша. АЗ7; Ракида Желче
ва, nроsеваjки се, се jави од зад врата. АС36; Бабицата Ракида Желчева
[ ..] подрипна, nотфрлаj*-u го задникот на самарот од KQ1t>Om. АСЗ7; И им
ги затна устите на волците, на триjазичните еретици, nророчки укажу
eaj*-u на трев.ливиот jазик и ynamyeaj*-u ги сите со писмо кон спасение.
КЛ11; ... nроцесот на модернизациjа и нашата средина ja уnатуваше неиз
бежно кон други начини на uзразуван,е, оддалечуваjки ja од наследството
на уметнички обработениот збор... кл141; ... треба да го истакне умет
ничкиот nотенциjал на moj иказ, бараjки му рамки што ке го одделат од
нивото иа рудимеитареи nодато1С... КЛ145 .. Przyklad6w tego typu jest w
.

macedonskim tekscie nieco mniej w stosunku до poprzednich dwu grup, jednak
nie nalezl:\. one до rzadkosci. Dominujl:\. nadal konstrukcje z transfonnl:\. w post
pozycji, jednak w jednym wypadku (АСЗ6) transfonna wbudowana jest w zda
nie matrycowe, mi dzy wsp61ne" nominatywne wyrazenie argumentowe i wy
"
razenie predykatywne (Ч. S Т V). Aspekt i topikalizacja jak w tekscie pol
skim.
-

w serii uklad6w asocjatywnych ("parataktycznych") trzeba jeszcze wy
mienic nieliczne przyklady polskie, w kt6rych тота si doszukiwac relacji
adwersatywnej mi dzy dwiema propozycjarni:
Pol. Nie wchodzqc w tej chwili glr�blej w wewn trzne spory sиwе
rennego panstwa, warto przypomniec podstawowe wersje odkrywania Ameryki
przez КоlитЬа. PRJ25

Tutaj nalezl:\. tez, jak si wydaje, skostniale zwroty typu nie baczqc па... ,
nie m6wiqc о. .., о kt6rych b dzie jeszcze mowa nizej. Por. тас. ие зборуваjки
за...
Przechodz до konstrukcji, w kt6rych па plan pierwszy wysuwa si re
lacja temporalna. Najliczniejsze wsr6d nich to te, kt6re przedstawiajl:\. paralelne
przebiegi czasowe i dopuszczajl:\. eksplicytacj z роmощ 'kiedy':
Pol. Przyw6dcy tych imperi6w, slyszqc spiew; сzиli si nieswojo...
PR11; Gdyby kотиnisсi, roztaczajqc wizj wiecznotrwalych Ьиd6w koтиnizти,·
dawali tei lиdziот lиdzkq szans roztrwonienia wszystkiego - kto wie, jak poto
czylyby si dzieje. PR72, ...тат wielkq trem роkаzиjqс ти to, со иwаzат za
takie waine i pi kne... FB21; Brodzqc w рiеrzи, wlazla nogq w cos... FB41 ..
Nast pstwa w czasie тота si dopatrywac w ukladzie: Dwa lata tети, idqc do
.
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tamtych - jak si
w klap

jeszcze do niedawna m6wilo: zwyci skich -1-rybor6w, wpiqles

znczek Solidarnosci. PR41 . . . Transfonna we wszystkich moich przy

kladach poprzedza wyrazenie predykatywne zdania matrycowego, со odwzoro
wuje hierarchiczny uklad propozycjonalnych argument6w zdania czasowego
proponowanego jako fonna eksplicytacji. Dominuje aspekt niedokonany; aspekt
dokonany sygnalizuje albo nas pstwo w czasie, albo - jak w przykladzie
przedostatnim

umieszcza momentalnl! czynnosc propozycjiz w ramach czaso

wych czynnosci propozycjit, tj. infonnuje о momencie koincydencji czasowej
dwu czynnosci. Topikalizacja jak w poprzednich grupach.
Мас. BpaKajKU се по nатот видовме вuзба. АЗ40; Едно дете, факaj
ки риби во дувлата од реката, истрга водна змиjа. АС14; Одделуваjки ги
нозете од земjата, тие не ги истргуваа са..JIЮ од снегот, туку и од нешто
подлабоко. АС29; PacnpaeajKU за чудото Христово со петте леба, Кирил
во една кратка реченица ка:жува дека... КЛЗ4; Оnишуваjки ja случката ко
га селаните во некое село го чекале до 1Ulадне
штува како

им

[. . .] nоnот [. . .] moj сооn

рекол дека ... КЛ44 ... Kategorialna charakterystyka powyz

szych przyklad6w jest tozsama z podanl! wyZej charakterystykl! przyklad6w
polskich.
ОЫе grupy przyklad6w, i polskie i macedonskie, pokazujl! znacznie
wiQkszy niz w poprzedzajl!cych grupach luZno asocjatywnych zwil!zek struktury
syntaktycznej z wypelnieniem leksykalnym konstrukcji

chodzi о pary sko

relowanych w czasie czynnosci typu idqc obserwowal..., przechodzqc zoba
czyl... , opowiadajqc podkreSlal / podkreslil.. . itp.

Og61nie Ыощс, przyklady wyrazajl!ce relacjQ temporalnl! Sl! rzadsze od
uklad6w asocjatywnych. PrzechodzQ do stosunkowo najrzadszych przyklad6w,
w kt6rych mozemy siQ dopatrywac re]acji kauzatywnej. Oto uklady, w kt6rych
widzQ nadrzQdny predykat 'przyczyna':
Pol. Widzowie, iywiqc t
wq perspektyw

wlasnie pewnosc, narzucili widowisku osobli

odbiorczq... PRl18; Ukraincy, kt6rzy pozostali, sqdzqc, ie

nadeszlo ,,1-ryzwolenie", tei wiele 1-rycierpieli... FB21; Z calego rodzenstwa tyl
ko moja prababcia otrzymala 1-ryksztalcenie i b dqc pod opiekq раnа Zukow
skiego zostala... Polkq. FB22; W 1940 roku Niemcy zacz li masowo opuszczac
Bukowin , majqc zapewne па uwadze przysz/y konflikt z ZSRR. FВЗ1

-

zwrot

majqc па uwadze wypada сЬуЬа traktowac jako ,jednoleksemowy" wykladnik

predykatu 'przyczyna'. Por. tez z aspektem niedokonanym predykatu propozy
cjiz, tj. z podkresleniem krotnosci stosunku przyczynowo-skutkowego: Naleiy
raczej przyjqc, ie

iyjqc w rozproszeniu - ludzie сЁ podlega/i procesowi asymi

lacji j?,Zykowej i kulturowej... FB51 ... Konstrukcje, w kt6re uwiklana jest pro

pozycjat, Sl! tutaj bardziej zlozone niz w poprzednich seriach, i linearyzacja jest
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wieloraka; dominuje uklad, w kt6rym transforma poprzedza propozycj wyraza
j c skutek, jednak drugi skolei przyklad: ...pozostali, sqdzqc. . i1ustruje odwrot
n kolejnosc. Por. jeszcze: Morgenbesser zasluiyl sifi. tez }ako pierwszy historyk
.

stosunkOw po/sko-moldawskich, pozostawia}qc ро sobie wiele сеnnусЬ prac..

FB60161

-

.

mozliwa jest zar6wno interpretacja: '... zasruzyl si , Ьо pozostawil ...',

jak i 'zaslui:yl si

w ten spos6b, ze pozostawil ...'.

Мас. Во вагоиот како спроводиик, 'седеше иеко} Евреии и, смета}ки
дека ова се евре}ски чизми, nочиаа да ги грабат. АЗ37; Трифуи виu;uател
ио }а допре за раката Чаиа, иадева}ки се дека таа ке го уnати

lЮ

вистии

ското место. ГИ15; Напати му се чииеше дека иеко} го фака за петици,
сака}ки да му ги собуе опииците. АС38

-

mozliwa jest zar6wno interpretacja

'Ьо chce...', jak i 'jakgdyby chcial. .'; А и Korьoт честопати подзапираше,
.

nponafajKll

во сиегот. АС38; ... геиерациjата

иа Климеит Охридски,

uacmanyeajKll како nрва по nатот иа културиата афирмаци}а иа Словеии
те, го истрада тоа до иа}голема мера. КЛ9

-

jak widac i w wypadku тасе

donskich transform przyczynowych mozliwa jest dwojaka linearyzacja. Podob
nie r6wniez, jak w tekstach polskich, i w tekstach macedonskich znajdujemy
konstrukcje dopuszczaj ce dwojak

interpretacj , odpowiednio z predykatami

'przyczyna' i 'spos6b', por. пр. ...то} ке го ист акиува своето име уште по
решителио отколку во случа}иите записи, euecyeajKll во црковиата пропо
вед иешто nовеке од nростоиародио излагаrье иа оnшти поучии места .
.

КЛ24

.

' ...poniewaz wnosil ...' аlЬо '... w ten spos6b, ze wnosil .. .' - jak wida6,

macedonski przyklad jest, dzi ki semantyce transformowanego predykatu, jak
tez i poprzez cale wypelnienie leksykalne, bardzo bliski podanemu wyzej przy
kladowi polskiemu. Mozliwe s

jednak r6wniez inne uklady semantyczne, por.

.. . се отеnа таму горе иа стаиицата удираjки се во вагои што ,иу го
пресече патот... ГИ24

-

' ...poniewaz si

zderzyl ...' albo '... w ten spos6b, ze

si zderzyl ...'. Mozna r6wniez znalezc w tekstach macedonskich uklady, w sto
sunku do kt6rych potencjalna interpretacja temporalna konkuruje z kаuzаtywщ,
por. . .открива иешто убаво во срцето збележ:ува}ки како се стисиати
.

околу иеа . ГИ5
..

'

...poniewaz widzi...' аlЬо '...kiedy dostrzega... ' , itp. Ро stro

nie macedonskiej, podobnie jak ро stronie polskiej, predykat propozycjiz wyst 
puje па og61 w aspekcie dokonanym; pojawienie si

aspektu niedokonanego

sygnalizuje krotnosc relacji.
Obok tych z odcieniem relacji 'przyczyna' znajduj w tekstach polskich
r6wniez przyklady, w kt6rych moZna dostrzec inne typy relacji kauzatywnej,
пр. 'warunek': Wisle .rnyci stwo nie dawalo niczego, sсШеj rzecz biorqc: nie
dawalo niczego poza zyciem. PRl16

zleksykalizowany zwrot sciSle} rzecz

biorqc to metaj zykowe zastrzezenie precyzujц;ce poprzedzajц;c
por. tez:

. .

konstatacj ;

.w pewnym sensie jego zamiar si powi6dl, zaklada}qc bowieт, ze sqd

nie b dzie dlan nшЬу! sиrоиу

Г .], zakladajqc, ie Piotr Н. posiedzi пр. osiem, а
.
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moze tyllw pit;.c lat w wi zieniu, zdqiy przeciei zapewne przez (еn czas przeczy
(ас о wiele wi cej .. . PR132

-

raz jeszcze transforma та charakter konwencjo

nalnego skr6tu: zakladajqc 'jezeli zaloZymy'. Odcien przyzwolenia obecny jest
w ukladach, jak: ...bezbrzeznie zalujqc utraconej wladzy, szczycq sit;. zarazem jej
oddaniem, szczycqc si oddaniem wladzy - bolejq zarazem, i:i gestu tego spole
czenstwo nie nagrodzilo . .. PR23. Por. tez: На (ут wi kszy szacunek zasluguje
powsciqgnql.. .
macedonskq moZna tu zacytowac zdanie dopuszczaj!tce

postawa slupskiego filatelisty, kt6ry znajqc swq тос, sam si

PR93. Jako paralel

dwojak!t interpretacj , temporaln!t i kaиzаlщ: . . . и nишувajки ja проповедта,
наменета за пошироко расnространувшье, не може ни наjмшшу да се от
тргне од костецот на ceojama нajблиска околина. КЛ41 - ' ...nawet wtedy,

kiedy pisze.. .' albo 'chociaz pisze.. .', por. i: Одва) држеjки се на нозе, moj се
крева против грозниот чауш.. . КЛ54
'... chociaz ledwo moze ustac...'.
Wreszcie, odcien finalny moZna zilustrowac przykladem: Ilustrujqc t sytuacjt;.
charakterystycznq dla Urbana tematykq m sko-damskq, trzeba Ьу "МЕ" ро
r6wnac ао niewiasty wzbudzajqcej jednorazowe emocje. PR23
Podsumowuj!tc ten kr6tki przegl!td wypada stwierdzic, ze w tekscie та

cedonskim wyraZnie dominuj!t relacje asocjatywno-temporalne (typu: '] przy
tym ..., а zarazem.. .') i asocjatywno- mоdаJnе" (tj. sposobowe", typu: 'tak, w
"
"
taki spos6b, ze... '), podczas gdy w tekscie polskim moZna znalezc wi cej odcie
п] relacji kauzatywnych. MoZna сЬуЬа zaryzykowac twierdzenie, ze potencjal
semantyczny imieslowu jest w оЬu j zykach taki sam, а stosunkowa mlodosc
macedonskiego standardu nie роzwоШа, jak dощd, wszystkich potencji, zwlasz
cza tych bardziej zlozonych, rozwin!tc. Przemawialyby za tym moje "ekspery
menty"
kiedy tlumaczylam па macedonski odpowiednie przyklady polskie,
moi macedonscy koledzy przyjmowali je jako naturaJne i w решi oddaj!tce od
cienie znaczeniowe obecne w tekscie polskim. Podobny zabieg, z r6wnie pozy
tywnym efektem, zastosowala para autorska Feleszko - Spasow ( 1988) w arty
kпlе poswi conym derywacji semantycznej macedonskiego leksemu бидеjки
(por. niZej). Wypada takZe podkreslic zaleZnosc obciцzenia semantycznego
transformy imieslowowej od typu tekstu, w kt6rym zostala uzyta: odcienie kau
zatywne s!t bez por6wnania cz stsze, niemal wyl!tcznie charakterystyczne dla
tekst6w eseistycznych iI1uЬ naиkowych, podczas gdy w literaturze pi knej do
minuj!t uklady asocjatywne i asocjatywno-temporalne. Nie przypadkiem proble
matyka interpretacji semantycznej transform imieslowowych w polskiej litera
turze przedmiotu doczekala si wielu komentarzy, podczas gdy gramatyka та
cedonska w og61e
poza wyzej wspomnianym rozszerzeniem zakresu relacji
temporalnej
tego problemu nie dostrzega. Jako leksykalizacj , nietypow!t
,,karier " jednego leksemu, tlumaczy si ewolucj formy бидеjки od regulame
go imieslowu czasownika *byti, (nadal obecn!t w tej funkcji w odpowiednio
stylizowanej litraturze pi knej, por. пр. Но JoaKUМ ДОКСUТI1Ов, бидеjки голем
мислител и тоа го иcnpaвu. ACl!) - do podstawowego dzis w tekscie
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standardowym sp6jnika-predykatu przyczyny. Trudno nie dostrzec, ze taka
droga derywacji semantycznej potwierdza tez о bogatym potencjale seman
tycznym transformy macedonskiej. Warto tu moze dodac, ze wsr6d 68 przy
klad6w uZycia poIskiej formy b dqc w Korpusie j zyka polskiego PWN
(http://k:orpus.PWN.pl) 30 та niew!\ctpliw!\c paraftaz kauzatywn!\c, а 4 dalsze
wyrafny odcien kauzatywny рщ podstawowej parafrazie temporalnej.
Polskim skostnialym zwrotom opartym па transformie imieslowowej,
jak prawd m6wiqc, nawiasem m6wiqc, chcqc nie chcqc, nie baczqc па... , itp.
odpowiadaj!\c macedonskie сакаш - неjкеш, зборуваjки виетина, itp. Por. tez
рету paralelizm konwencjonalnych zwrot6w polskich zaczynajqc od .., kon
сщс па. ., i macedonskich nочнуваjки од..., завршуваjки со . Ponadto w роl
szczyznie spotykamy spradyczne skostniale formy па -о, jak milczqco, па sie
dzqco, па stojqco itp.
Wypada jeszcze powiedziec par s16w па temat akomodacji wyrazen
argumentowych w ramach transformy. Byla juz mowa о tym, ze pozycja pierw
szego argumentu jest w transforrnie ех definitione zablokowana, а jego referent
jest identyczny z referentem pierwszego argumentu propozycjiz• Odst pstwa od
tej reguly, kt6re zdarzaj!\c si w оЬи j zykach, w оЬи j zykach S!\c odrzucane
przez norm proskryptywn!\c. тeraz pozostaje dodac, ze pozostale wyrazenia ar
gumentowe pojawiaj!\c si w transforrnie wtych samych przypadkach (stosun
kach przypadkowych), w jakich akomoduje je odpowiednie vеrЬит finitum. Oto
garsc reprezentatywnych przyklad6w:
.

..

Pol . ...iаlиjqс иtrасоnеj wladzy..., ...szczycqc si
Ilustrujqc t

sуtиасj ..., ...widzqc, ie nie та па t

bab

oddaniem wladzy... ,

rady..., ... widzqc, со si

dzieje ... , ...nadajqc rysom иуrаz zgorzknialego diialacza ..., ...wlasnej bezczel
nosci si

dziwiqc..., Oglaszajqc stan wojenny..., ... roztaczakc wizj

trwalych Ьиd6w kотиnizти .. itd. itp.
.

wieczno

wszystkie przyklady czerpi z PR;

Мас. ...забодуваjКи ги рачките ... , ... вртеjКи со тркалестите гла
ви... , ... замавнуваjКи на лево и со рацете и со рамената и со колковите...,
...фаКаjКи риби..., ... nогледну'-jКи во рабовите од ногавиците... , ...вртеjКи
се кон западните планини ... , Одделуваjки ги uозете од земjата..., ...mepaj
КИ ги козите... , ... сакаjКи да му ги собуе опииците ... , ...доближуваjКu му се
на Богоjа Чавкаровеки...

wszystkie przyklady z Ас.
*

Na zakonczenie rozwazan о transformach konstytuowanych przez imie
sl6w przysl6wkowy wsp6lczesny wypada jeszcze wspornniec sytuacje, kiedy
jestesmy sklonni paraftazowac transform w formie zdania wzgl dnego, tj. jako
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apozycj

odpowiedniej syntagmy imiennej. Sytuacje takie zazwyczaj dopusz
dwojak interpretacj , kauzatywn iIlиЬ temporaln w kontekscie zdania

czaj

zlozonego, lub apozytywn z odcieniem kauzatywnym, па poziomie grupy
imiennej, por. пр. Dawid, b dqc najmlodszy, pozostal w dоти... KorpusPWN
...poniewaz Ьуl паjmlоdszy' lub ' ...kt6ry byl najmlodszy', Нр. Transforma
'

lokuje si

w takich wypadkach bezposrednio ро odpowiedniej nominatywnej
grupie imiennej, tj. ро grupie imiennej, kt6rej referentem jest wyjsciowy
("pierwszy") wsp6lny argument оЬи propozycji. Oto par dalszych przyklad6w:

' ...kiedy zoba
czyl... / ..poniewa:i zobaczyl... lub ...kt6ry zobaczyl... ; Dlaczego Papiei - dys

Naczelnik, widzqc со si dzieje ... sam si€ rozplakal... PR30/31

-

.

роnиjqс zaledwie dwoma busolami - torowac тиsi drog
zwoity sprz t oddzialom wojska? PR257/8

-

wyposaionym w przy

' ...chocia:i dysponuje ...' lub ' ...kt6

ry dysponuje.. .' itp. Мас. ...Мисирков, uмajк.u ги предвид интересите на ма

KeдoHcкuoт народ, никогаш не бил жртва на еден крут избор на форма
циите во кои тие интереси треба да се реалuзираат. КЛ84

'

... poniewa:i

mial па wzgl dzie.. .' lub ' ... kt6ry mial па wzgl dzie ...'; por. i cytowany wyzej
przyklad: Но JaKUМ ДOKCUМOв, бидеjки голем мислител и тоа го исnрави.

ACJ7

'... poniewa:i byl...' lub ' ...kt6ry byl ...' itp. Analizuj c konstrukcje tego

typu trzeba pami tac, ze macedonski nie posiada adiektywnego wariantu imie

slowu wsp6lczesnego, tj. odpowiednika polskich formacji z sufiksem -qcy, -а,
-е, -у, со potencjalnie zwi ksza motywacj

uZycia form z imieslowem przy
sl6wkowym w funkcji apozycji. Wr6cimy do tej problematyki w drugiej cz sci
tego tekstu, poswi conej transformom w funkcji apozycji.

1.2. POLSКIE ТRANSFORМY KONSТYТUOWANE PRZEZ TZW.
IМIESL6w PRZYSL6WKOWY UPRZEDNI

Polski imies16w przysl6wkowy uprzedni z formantami -wszy / -lszy

kontynuuje stare раrtiсiрiит praeteriti activi рriтит z formantem

*-вш-,

dery

wowany jest od czasownik6w dokonanych i nie та odpowiednika niefinitywne
go w j zyku macedonskim. W tej sytuacji, zwa:iywszy konfrontatywny charak
ter tego tekstu, pozostaje mi jedynie odpowiedziec па pytanie, jakie konstrukcje

macedonskie odpowiadaj

wspornnianej polskiej transformie imieslowowej.

Wykorzystuj w tym celu prac seminaryjn Michala Lachtowa, studenta
polonistyki па Uniwersytecie Sw. sw. Cyryla i Metodego w Skopiu. Swoj
analiz Michal przeprowadza па materiale ekscerpowanym z Opowiesci mblij

nych Kosidowskiego i ich przekladu macedonskiego Библиски легенди (CKonje

1987); cytowanych nizej przyklad6w blizej nie lokalizuj .
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Zgodnie z oczekiwaniami gros macedonskich ekwiwalentow polskiej
transformy to zdania temporalne sygnalizuj'lce uprzedniosc w czasie. Dominuje

sp6jnik-predykat temporalny откако nadbudowany nad predykatem werb.al
nym w formie aorystu lub rezultatywnego perfektu opartego па formie parti
cipium praeteriti activi II, por. пр.
Pol. .. и.уnиrzywszy si
.

z wody и.уdагl Gilgameszowi czarodziejskq

roslin .
Мас....откако изриnал од водата му ja грабнал чудотворната
тревка...

czy tez:
Pol . .powrociwszy do sali biesiadnej, kazal podac do stolu.
..

Мас ... .откако се врати во трnезариjата,

им

заnоведа на слугите

да стават за jаден,е.

albo:
Pol. Podzieliwszy ich па trzy grupy, polecil Ёт z trzech stron podkrasc
si pod ob6z.
Мас. Откако ги раздели во три групи,

им

нареди крадешкум да се

доберат до логорот од три страни.

itp. Por. i przyklady z propozycjliz w aspekcie niedokonanym:
Pol. Kobieciny и.уslисhаly rozkazu potulnie, powrociwszy jednak do
Goszen ап; mySlaly plamic si dzieciob6jstwem.
Мас.Жените-бабици покорно ja ислушаа повелбата но, откако се
вратиjа во земjата Гесемска, дури на ум не

им

идеше гревот на чедо.мор

ството да го земат врз себеси.

czy tez:
Pol. Dokonawszy ablucji, arcykaplan wchodzil sam do przedsionka
swiqtyni.
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Мас. Откако ке се измиеше, nрвосвештеникот сам влегуваше во
nредворjето на храмот.
Ostatni przyklad poprzez przeklad macedonski ujawnia iteratywny cha
rakter propozycjit.

W miejsce откако, kt6re jednoznacznie sygnalizuje nast pstwo w cza
pojawic i кога - sygnal blizej niesprecy.

sie, ро stronie macedonskiej moze si
zowanego kontaktu w czasie, por.
Pol. Zbudziwszy si

nad ranem, Jakub spostrzegl, йе chroma па jednq

nog .
Мас. Кога се разбуди во зорите, Jаков забележа дека накуцнува со
едната нога.
lub:
Pol. Ujrzawszy dziewczyn , zagadnql swoich ludzi...
Мас. Кога }а виде .младата жена,
Jak si

ги

nраша своите луfе...

wydaje, wyb6r sp6jnika temporalnego nie jest przypadkowy.

О Не w wypadku откако тату do czynienia z nast pstwem dwu komunika
tywnie r6wnowa.znych czynnosci, przyczem transforma wyгa.zаjц.са czynnosc
uргzеdпiц. та zwykle charakter anaforyczny

przedzajц.cego tekstu

-

кога pojawia si

nawiц.zuje bezposrednio do ро

w wypadku, gdy czynnosc uprzednia,

w polszczyinie wyrazona transform'b stoi wyra.znie nizej w hierarchii komuni

katywnej, wyznacza jedynie punkt w czasie, ро kt6rym nast puje czynnosc
zdania matrycowego i "otwiera drog

дlа tej czynnosci": zanim si

zbudzil, nie

m6gl dokonywac zadnych spostrzezen, zanim dostrzegl dziewczyn , nie m6g1
о пiц. pytac itd.
Obok temporalnych, ро macedonskiej stronie wуst рujц. r6wniez liczne

konstrukcje oparte па konjunkcji zdarzen - trumacz па pierwszy plan wysuwa

powiц.zanie mi dzy dwiema propozycjami, а nie tylko i nie przede wszystkim
ich nast

stwo w czasie, por.
Роl. B6g }ako s dzia otoczyl mnie opiekq; wysluchawszy mnie, dal тЁ

syna.
Мас. Господ .ми судеше и то} го чу гласот .мо} и .ми подари син.
Por. tez:
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Pol. Pozegnawszy sifi z tesciem, wsadzil па osly zOnfi i dzieci i z cifiZkim
sercem ruszyl do Еgiрtи.

Мас. Се прости со деда си, ги качи жената и децата на магаРИ1Ьа
и со тегоба во срцето кuuиса кон Египет.

W pracy Lachtowa znajduj r6wniez jeden przyklad, w kt6rym polskie
ти

imieslowowi uprzedniemu odpowiada macedonski imiesl6w wsp61czesny,

со stanowi dоdаtkоwц. ilustracj

szerszej w mасеdо:б.skim niZ w polskim strefy

uZycia tej formy. Por.
Pol. Hebrajczycy, osiedliwszy sifi w Kanaanie, stopniowo odrywali sifi
od wplywow Mezopotamii.

Мас. Населуваj*и се во Ханаu, Е вреите полека полека се оддалечу
вале од месопотамските влиjаuиjа.

We wszystkich dоtц.d cytowanych przykladach linearny uk1ad tekstu
odpowiada linii nast pstwa zdarzen w czasie. Wsr6d przyklad6w Lachtowa zna
lazl si jeden' z odwr6conym рorzц.dkiеm linearnym i z wyrainц. rеlасjц. kau
zаtywnц. mi dzy dwiema propozycjami, со znajduje wyraz w przekladzie
macedonskim, por.
Pol. Nastwnie wyриsсil Noe golfibicfi,

ale

опа powrocila

nie

znalazlszy miejsca, gdzie Ьу mogla spoczqc.

Мас. Потоа Ное nушти женски гулаб, ама u то} се врати во
ковчегот, зашто не наjде место каде да слета.

Tego typu рorzц.dеk jest w polszczyZnie rzadki i
zgodnie z moim poczuciem j zykowym

рrzynаjmшеJ
wymaga па og61 specjalnego sygnam

"рrzywrасаjц.сеgо" naturalne nast pstwo zdarzen, por. пр.
Pol. Wyszedl, zatarlszy ирrzеdniо wszystkie Slady swego роЬуtи w
mieszkaniu.

czy
Pol. Zrekonstruowal przebieg rоkowшi, zebrawszy uprzednio odpowied
nie informacje archiwalne itp.
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Uklady takie cz sciowo апulujч. hierarchi
szч.с

rang

zdarzenia

рrzерrowаdzопч.

sformalizowanego

przeze

mnie

ankiet%

jako

waZnosci zdarzen, podno
transforma.

Macedonczycy,

Zgodnie

zасhоwujч.с

z
w

przekladzie polski роrщdеk linearny, tlumасzч. takie konstrukcje wрrowаdzаjч.с
dотiпujч.су predykat temporalny откога / откако, tj ...излезе, откога...,
... реконструира, откако.. itp.
О akomodacji wyra.zen argumentowych w polskiej transformie moZna
.

.

mutatis mutandis powiedziec to вато, со w wypadku imieslowu wsp6lczesnego
- pozycja wyra.zenia nominatywnego zablokowana z imрlikасjч. koreferencji
z wrazeniem nominatywnym propozycjiz, pozostale wyra.zenia akоmоdujч. si
tak вато jak do verbum finitum.

*

Коnсzч.с rozwa.zania о transformach konstytuowanych przez przys}6w
ki odczasownikowe wypada stwierdzic, ze:
zasadnicza r6Znica mi dzy j zykiem polskim i mcedonskim polega па
tym, ze macedonski posiada jedynie imies16w wsp6lczesny (kt6ry bywa tez
w terminologii macedonskiej okreslany jako synchroniczny), podczas gdy pol
szczyzna dysponuje r6wniez tzw. imieslowem uprzednim;
- kolejna istotna r6Znica, tym razem w sferze semantyki: stosunkowo
slabe wykorzystanie w tekstach macedonskich potencjalu transformy dla wyra
zania bardziej zlozonych relacji temporalnych i kauzatywnych; Ьус moze та to
zwiч.z;еk ze stоsunkоwч. miоdоSсiч. macedonskiego standardu;
statystycznie, zwlaszcza w tekstach macedonskich, dоmiпujч. transfor
ту konstytuowane przez czasowniki ruchu, zmiany stanu, czy pozycji, kiedy
zdarzenie sformalizowane jako transforma wyrafnie та charakter nizszy rang%
podrz dny w hierarchii komunikatywnej calego zdania rozwini tego;
w moim ograniczonym korpusie przyklad6w zaleZnosc mi dzy frek
wепсjч. i sеmапtуkч. transformy z jednej strony i charakterem tekstu z drugiej
zaznacza si

slabo, widac jednak si1пiеjszч. tendencj

do poslugiwania si

bar

dziej semantycznie zlozonym typem transform temporalnych i kauzatywnych
w tekstach eseistycznych czy naukowych, па niekorzysc literatury pi knej.
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1.3. MACEDONSKIE TRANSFORМY KONSTYТUOWANE PRZEZ
NOМ1NA ACTIONIS
B dzie tu mowa о charakterystycznej konstrukcji macedonskiej niezna
nej innym j zykom slowianskim, а posiadaj!:lcej paralele balkanskie, przede
wszystkim aromanskie i albanskie. Propozycja! komunikuje zdarzenie, ро kt6
rym natychmiast nast puje zdarzenie wyrazone w propozycjiz, а wi c тату do
czynienia z relacj!:l temporaln!:l bezposredniego nast pstwa. Istniej!:l dwa warian
ty takiej konstrukcji, jeden, (а) podstawowy, w kt6rym nотеn actionis towa
rzyszy atrybut edno, i drugi,
atrybutu. Konstrukcja jest

(Ь) rzadszy i odczиwany jako eliptyczny, bez tego
ех

definitione silnie nacechowana ekspresywnie,

znajdujemy j!:l w tekstach literatury ludowej i w tekstach literatury pi knej swia
domie stylizowanych. Najblizszy odpowiednik polski to zdanie czasowe z pre
dykatem sp6jnikowym jak tylko, ew. transforma przyimkowa typu zaraz /
natychmiast ро

+

nотеn actionis, пр. тас. едно в.Ilегувmъе

pol. jak tylko

wszedl . / zaraz ро wejsciu .. , itp. Najobszemiejszy opis tej konstrukcji i naj
..

.

wi kszy zestaw przyklad6w z literatury pi knej znajdujemy w monografii I.
Czaszиle poswi conej skladni rzeczownik6w odslownych w j zyku macedon
skim (Чашуле

1989: 91-94). Stamtщl czerpi moich kilka charakterystycznych

przyklad6w; podaj przy tym najpierw oryginalny przyklad, nast pnie parafraz
Czaszиle, wreszcie m6j polski przeklad; parafraza dotyczy tylko propozycjit:
Мас. Едно стемнуван.е и ке )\,fy се крене гласот АП220

- 'веднаш

штом ке се стемни ...' - 'zaraz, jak tylko si sciemni, slychac jego podniesiony
glos... .
'

Мас. Едно влегувmье во лаборатоpujата, студентите се зафака
ат со работа РП215

'веднаш штом ке влезат во лабораториjата...'

'zaraz, jak tylko wejd!:l do laboratorium, studenci Ыощ si do roboty... .
'

Мас. Едно nуштан.е Сашо кучето на улица и му го згазнаа .. (przy
.

klad z j zyka m6wionego)

'веднаш штом го пушти кучето... ' - 'zaraz jak

tylko Saszo wypuscil psa па иlic , przejechali (ти) go... ' - w tyш ostatnim
przykladzie zwraca uwag

niezmieniona akuzatywna rekcja substantivum ver

bale: ... nуштан.е кучето..., jednak bez klityki niezb dnej przy verbum finitum,
por. wyzej: . штом ГО nушти кучето...
..

Wyj!:ltkowo, w silnie stylizоwапуш tekscie Р. М. Andreewskiego, moz
liwy jest i wariant z nрво w miejsce едно: Ами, знаеш дека nрво намачкуван.е
и се крена тоа пострупеното од глвчето на Здравко...

'веднаш штом

го намачкав... ' - 'ale wiesz, jak tylko raz posmarowalam, odpadl ten strиp
z gl6wki Zdrawka..

.' .
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Mozliwy jest rбwniеz, zwlaszcza w tekstach kolokwialnych lub stylizo
wanych па folklor, modyfikator секое: Секое uзлегувmье трескаше со вра
тата - 'Za kaZdym razem jak wychodzil, trzaskal drzwiami' itp.

Podawane przez Czaszule przyklady bez mоdуfikаtоrбw pochodz z j _
zyka mбwiоnеgо, por. пр. Легнуваfbе u се онесвести...
'веднаш штом лег
на... ' - 'jak tylko si poloZyl, stracil przytomnoSC ...'
Trzeba takZe odnotowac, ze sporadycznie substantivum verbale moze
.

si

pojawic jako czlon konstytutywny samodzielnego wypowiedzenia, а nawet

wypowiedzenia zlozonego, por. (nadal cytuj

za Czaszule) w tekscie m6wio

nym, silnie ekspresywnie nacechowanym: И то}, факаfbе него за гуша u
mpecKafbe од зем}а

'го фати за гуша и го тресна од земjа' - 'chwycil go za

gardlo i rzucil па ziemi ', por. tez atemporalny iteratywny okres warunkowy:
Излегуваfbе надвор, u разболуваfbе

'ако излезеш надвор, ке се разболеш'

- 'jesli wyjdziesz па dw6r, zachorujesz', tj. 'wyjscie па dw6r grozi chorob '.

*

Przegl d transform konstytuowanych przez imieslowy рrzуslбwkоwе
i macedonskich

marginalnych dzis w j zyku standardowym - transform kon

stytuowanych przez rzeczowniki odslowne praktycznie wyczerpuje zаsБЬ mо
deli transform, ktбrе - czy to w j zyku mасеdопskiш, czy w polszczyZnie - s
konstytuowane bezposrednio i przytem wyll4;cznie przez niеfшitywnе formy
czasownika. Transformy takie - jako jeden z mozliwych podtyp6w
si

pojawi

jeszcze wsr6d modeli konstytuowanych przez przymiotniki (w tym r6wniez
imieslowy przymiotnikowe). B dzie о tym mowa w dalszym tekscie, w roz

prawce poswi conej apozycji.
Tutaj wypada jeszcze wspomniec charakterystyczny model syntaktycz
пу poswiadczony w dialektach macedonskich, spotykany rбwniеz w tekstach
literackich stylizowanych jako folklorystyczne. Jest to transforma zdania tem
poralnego oparta па imieslowie. Por. пр. (1) Уште не влезен дома, Владо го
дочекаа ncoвкu на брат му... 1j. 'Уште пред да влезе дома.. .'

I (1') Уште

Владо не riлезен дома, го дочекаа nсовки на брат му . tj. 'Уште прад Владо
..

да влезе .. ;

(2) Уште не }адена, Кате }а викнаа пак на работа tj. 'Уште
пред Кате нешто да каене ...'; (3) Уште зборот не доречен, сите nоседнаа
на маса . , tj. 'Уште пред Х да доврши да збори.. .'. Przyklady 1-3 mog Ьус
.'

...

..

rбwniеz interpretowane jako prepozytywna przymiotnikowa apozycja (por.
w nast pnej rozprawce 1. ) przyklad l ' to rodzaj konstrukcji absolutnej kon
stytuowanej przez imiesl6w przymiotnikowy.
О innym typie sui generis konstrukcji absolutnej por. w nast pnej roz
<о,

prawce,

11.2.4.

,
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2. TRANSFORМY KONSTYTUOWANE

PRZEZ WYRAZENIA РRZУIМКОWЕ

Przedstawi

w tym rozdzia1e transformy konstytuowane przez przyim

Ю, czy raczej - zwaZywszy, ze przyimki to formy gramatycznie zwiц.zапе

tak,

jak w tytule: przez wyrazenia przyimkowe. Sц. to wi c - w odr6Znieniu od trans

form imieslowowych - wyrazenia syntaktycznie rozczlonkowane: przyimek to
mutacja predykatu sp6jnikowego lц.сzц.сеgо dwie propozycje sklаdаjц.се si

па

zdanie zlozone, а za1eZne od przyimka wyra.zenie imienne (grupa imienna) to

realizacja propozycjit•

Gl6wny zщЬ transform przyimkowych to konstrukcje, w kt6rych рro

pozycjat przybiera form

nотеn actionis, rzadziej nотеn acti, nотеn essendi,

czy innego nотеn abstractum. W wyjц.tkоwyсh wypadkach - w wyniku da1szej

derywacji semantycznej i syntaktycznej - moze pojawi6 si
przedmiotu materia1nego, tj.

w tej funkcji nazwa

w termino10gii S. Karo1aka - nazwa przedmioto

wa. Por. пр. Ро domu (tj. 'ро kupnie domu') przyszla kolej па kupno samocho

du, czy Przez ten zqb (tj. 'przez 001 z ba') nЁе moglem p6jsc па zebranie, itp.,

тас. Заради гостинот (tj. 'заради доаГан.ето / присуството на гостинот')

не можев да одам на седница itp.

Przyimki, jak wiadomo, mаjц. оtwаrtц. drog

derywacji semantycznej:

re1acja przestrzenna > relacja temporalna > relacja kauzatywna. Sц. r6wniez

wsr6d niсЬ wykladniki relacji asocjatywnych (konjunkcji, dysjunkcji itp.), jak

pol. z + Instrumental, czy bez albo (0)pr6cz, тас. со, без, освен. Odpowiednie
transformy zdolne S1b w zwiц.zku z tym, wyrazi6 w zasadzie wszystkie typy re
lacji Iц.сzц.сусh propozycje zdania zlozonego. Mozliwosci wariacji semantycz

nej, przede wszystkim w zakresie relacji kauzatywnych, rоzszеrzаjц. dalej 1iczne
"przyimki zlozone", jak pol. w wyniku, w rezultacie, w celu + Genetiv, z uwagi

па, ze wzgl du па itp., тас. 1<а1<О резултат на, со цел да ... , со оглед на itp.

Wspomniana wielorakos6 semantyczna i formalna, notabene widziana

w terminach konfrontacji dwu r6znych kod6w j zykowych, stawia nas przed

niclatwym zadaniem ustalenia hierarchii kryteri6w klasyfikacji przyklad6w.

ZwaZywszy оg61пц. tyроlоgiсznц. i fuпkсjопа1пц. ekwiwalencj
typu transform w оЬи j zykach, zdecydowalam si

planie paralel i r6znic rozwojowych, а to mog

opisywanego

па pokazanie па pierwszym

оsiц.gnц.6 najlatwiej рrzyjmujц.с

za риnkt wyjscia dоmiпujц.се przyimki. Sie6 wewn trznych odsylaczy i konco
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we podsumowanie powinny рот6с w zestawieniu

ех

post inwentarzy srodk6w

formalnych sluz,\cych wyrazaniu poszczeg6Inych relacji. Tak wi c podaj naj
pierw przyklady zdominowane przez tozsame etymologicznie przyimki polskie
i macedonskie, а nast pnie konstrukcje z 'przyimkami, kt6re nie maj,\ paraleli
w drugim j zyku. W obr bie kaZdej grupy kolejnym kryterium klasyftkacji jest
charakter relacji: asocjatywnej, temporalnej Iub kauzatywnej. Wreszcie, tercjar
nym kryterium jest charakter rzeczownika konstytuuj,\cego zdominowan,\ przez
przyimek grup imienn'\: w pierwszej kolejnosci podaj przyklady z regularny
mi motywowanymi nominalizacjami dewerbalnymi i deadiektywnymi, nas

nie

morfologicznie nieregulame i/lub niemotywowane па gruncie wsp61czesnego
j zyka polskiego iI1иЬ macedonskiego noтina abstracta, wreszcie konstrukcje,
w·kt6rych - w wyniku dalszej derywacji semantycznej i syntaktycznej - poja
wiaj,\ si nazwy przedmiotowe.
Nie b dzie tu mowy о zdolnosci nominalizacji do wi,\zania odpowied
nich wyrazen argumentowych. Specyftki tej rekcji па linii: polski

macedonski

zostaly przedstawione w poprzednich tomikach tej serii. Dosc powiedziec, ze
transformy przyimkowe nie r6Zni,\ si

pod tym wzgl,\dem od innych uZyc odpo

wiednich abstrakt6w, jedynie frekwencja implikowanych wyraZen argumento
wych jest nizsza. Natomiast warto zwr6cic uwag
w transformie modyftkator6w przymiotnikowych

па moZnosc pojawiania si
zar6wno ich obecnosc, jak

i ich semantyka naleZy do istotnych cech charakterystycznych poszczeg6lnych
serii transform "przyimkowych".
Jeszcze kilka slOw о ir6dlach przyklad6w. Jesli chodzi. о polszczyzn ,
czerpi

je z literatury pi knej i naukowej, ale przede wszystkim

w wypadku typowych uZyc i kontekst6w

posluguj

si

zwlaszcza

wlasn,\ kompetencj,\

j zykowi:\- Przyklady macedonskie r6wniez pochodz,\ z tekst6w literatury pi knej
i naukowej, jednak dodatkowo posluguj si materialem zebranym w swietnej
monografii 1. Czaszule (Чаmyле 1989) poswi conej skladni macedonskiego
substantivuт verbale, а takZe szeroko posluguj si ankiet'\ przeprowadzan,\

ad hoc wsr6d moich macedonskich znajomych. Taki spos6b zbierania materialu
wynika z faktu, ze - wbrew тоiш oczekiwaniom
mnie tekstach znajduj
mog

w ekscerpowanych przeze

bardzo malo przyklad6w. W tej sytuacji wszystko, со

tutaj powiedziec о transformach przyimkowych naleZy traktowac jak

sygnaly Wymagaj,\ce potwierdzenia, а niekiedy zapewne i rewizji w oparciu
о znacznie bogatszy korpus tekst6w, tak pisanych jak i m6wionych. Nie
w'\tpliwie najwi cej zaufania wzbudzaj,\ w moich materialach konstrukcje
derywowane seryjnie w okreslonych polach semantycznych, а takich tu nie
brak.
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2.1. Ро1.

w

/ we

тас. в

Nаjliсzniеjs2Щ, jak si(( wydaje, grup

/

во

stanowi

konstrukcje, w kt6rych

transforma nazywa stan, najcz((sciej mentalny, gl6wnego protagonisty zdarze
niа, tоwarzуsщсу procesowi wyrazonemu w propozycjiz• Por.: Pol. W roztarg
nieniu со chwila gubilaт wqtek rozтowy

-

'bylam roztargniona i ... '; W gniewie

wykrzyczalaт wiele rzeczy, kt6rych p6iniej ialowalaт

'bylam rozgniewana

i ..'; W zdenerwowaniu nie dostrzegalaт znak6w, jakie dawal тi Janek - 'Ьу
.

lam zdenerwowana i . .'; W obawie przed konselrWencjaтi nie uтialaт si(;i zde
cydowa{; па (еп plan 'obawialam si konsekwencji i... ' - we wszystkich cyto
.

-

wanych konstrukcjach wyczuwalny jest odcien zwiцzku przyczynowego mi dzy
propozycjami, najwyraZniejszy w ostatnim przykladzie; por. tez: W napi(;iciu /
w podnieceniu oczekiwalaт koftca licytacji

-

'oczekiwalam konca licytacji i Ьу

lam przytem I w zwiцzku z tym napi ta I podniecona' - w tym ukladzie wyrai
nie па plan pierwszy wysuwa si(( propozycj , zwiцzek przyczynowy jest tak sil
пу, ze narzuca zmian hierarchii lineamej w parafrazie.
Temporalizacja calej konstrukcji zaleZy od temporalizacji propozycjiz•

Wе wszystkich wyzej podanych przykladach mowa о konkretnych, zaktualizo
wanych sytuacjach w przeszlosci. Przy zmienionej temporalizacji propozycjiz
otrzymujemy cz sto uklad iteratywny, niezaktualizowany, z dominuj c
pretacj

temporaln(!, por. W zlosci т6wi

inter

wiele rzeczy, kt6rych p6iniej ialuj . .
.

- 'Кiedy jestem zla I rozzloszczona.. .' itp. Nie jest 10 jednak regul(!, por. Nie
chc
n

decydowac w pospiechu.. , tj. ' ... teraz, kiedy si spiesz ' - тату tu aktual
.

sytuacj((, zsynchronizowan

z sytuacj m6wienia. R6znica w aktualizacji za

leZy od znaczenia leksykalnego predykatu konstytuujqcego propozycj z'
Niekiedy brak odpowiednika finitywnego dla nотеn abstractuт wy
st puj cego w transformie, por. W rozterce nЁе wiedzialaт, kt6rq drog(;i wy
bra{;. . -'? .. .
.

.'

Do tej grupy nalец tez сЬуЬа liczne konstrukcje z transform w oczeki
waniu, пр. W oczekiwaniu па wynik egzaтinu nie uтialaт si(;i па niczyт skon
centrowac

'oczekiwalam па wynik egzaminu i (dlatego).. .', ale tez bez zwiцz

ku przyczynowego: W oczekiwaniu па spotkanie z Annq spacerowalaт bez celu
ро тieScie... - 'oczekiwalaт па spotkanie z Annq i. .'. Tutaj dodalabym tez
.

przyklad: W pospiechu zapoтnialaт zaтkпqc drzwi оа gabinetu.. - 'spieszy
.

lam si i. . I spieszylam si(( i dlatego ... "
.

Relacja temporalna dominuje w wypadku transformy w rozтowie, por.
пр. Wspoтnial о tyт kiedys w rozтowie, tj. '... kiedy rozmawialismy ... .
'
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W ukladach z konstytutywnym predykatem w czasie teraZniejszym
r6wniez, jak moglismy si

przekonac, dominuje relacja temporalna рот. jes zcze

пр. W gniewie nЁе odpowiadam za to, со m6wifi . - 'Кiedy jestem gniewna I za
.

.

gniewana... I Kiedy si gniewam...', czy Nie chCfi sifi z nЁт iegnac w gniewie...
'... w sytuacji, kiedy si па siebie gniewamy .. I . . kiedy si па niego gnie
.

.

wam... .
'

Sporadycznie tylko роjаwiаjц. si

w tej serii konstrukcji modyfikatory

adiektywne, оkrеSlаjц.се intensywnosc odczucia, por. пр. w wielkim napi ciu
itp.

W tekstach macedonskich nie znajduj odpowiedniej serii konstrukcji.
Moje ankiety przyniosly пiеwiеlkц.liсzЬ przyk1ad6w, а i te nie wszyscy moi
rozm6wcy sц.sk10nni zaakceptowac. Stosunkowo паjszеrsщ akceptacj uzyska
ly konstrukcje: Во очqj му се обратив на еден колега од друго одделение...
? 'очаjував и во таа ситуациjа...'; Во нервоза реков многу непотребни рабо
? 'бев нервозна и (затоа).. .'; Во недоумица барав nомош ка) поискус
ни колеги .. -? 'се колебав и...'; por. tez: Во брзшье заборавив да го исклу
чам радиото . . - 'брзав и. '. W monografii Czaszule znajduj tez przyklad:
ти...

.

.

..

Така, во колеба1Ье дали да му речшw или не, можеби помина цел месец
БКЛ471Ч39, а nadto szereg przyk1ad6w z traпfоrmц. во исчекува1Ье I во чека
1Ье; cytuj je tutaj razem z jego parafrazami: Оние два}ца уште стоеле во ис
чекува1Ье... СJ261Ч39

'исчекувале и притоа стоеле'; Старчето му }а
'а притоа исчекувало.. .' lub

стискало раката во исчекува1Ье... CJ481Ч39

'а притоа му ja стискало рака.. .'.
Por. tez: Сто}мир фати да го обгледува за времето да му мине во
чекат-ьето ВМ821Ч39 - 'а притоа да чека I затоа ппо ке чека / така ппо ке

чека I додека чека I на TOj начин што ке чека'; najszcz sliwsza wydaje mi si
parafraza '...додека чека'; por. i: Денот му помина во шета1Ье ТД81Ч39
'а притоа шеташе / цел ден шеташе'.
Polski ekwiwalent tego ostatniego przykladu derywuje si "formantem"
па, por. Czas mijal тЁ па blqdzeniu ро miescie I . . na оglqdаniи иуstаw sklepo
.

иусh, czy Czas spfidzalem па... itp., tj. 'wypelnialem I "zabijalem" czas / dzien
tak, ze...'.
Dla calej omawianej serii przyklad6w czytelna jest droga metaforyzacji
dоmiпujц.сеgо
procesu ...) przedstawionego w propozycjiz wykonawca tej akcji (gl6wny prota
gonista zdarzenia) znajduje si w stanie nazwanym w transformie; akcja propo
zycjiz rozgrywa si w czasie trwania danego stanu, emocjonalnego, intelektual
nego, rzadziej fizjologicznego czy fizycznego, g16wnego protagonisty / wyko
nawcy tej akcji. Tak wi c temporalizacja оЬи propozycji jest scisle skoordyno
wana, okreslona przez charakterystyk temporaln,,\: predykatu propozycjiz• Stan
nazwany w transformie jest najcz sciej rezultatem uprzedniej akcji, procesu,
zdarzenia, tak ze substantivum verbale w polszczyZnie wyst puje najcz sciej
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w aspekcie dokonanym,

а nomina acti pojaw1aH. si

cz scleJ niz nomina

actionis. Бус moze jest to jedna z przyczyn fragmentarycznosci serii w j zyk:u
тacedonskim, gdzie derywacja rzeczownik6w odslownych od czasownik6w
dokonanych jest zablokowana.
Mozna

Ьу do tej serii zaliczyc r6wniez konstrukcje, jak W poiarze
тас. Во eojHama страдаа броjни ceMejcmea од наше

zginfilo kilka os6b, czy

то село... - polski niedoskonaly odpowiednik tej ostatniej transformy, па woj
nЁе, to jeden wi cej przyklad szerszej w polszczyznie niz w тacedonskim sfery
иzyc przestrzennych przyimka па; odpowiednik doskonaly" brzmialby chyba:
"
со otwiera kolejny paragraf naszych rozwaZat1 о transformach

w czasie wojny,

z przyimkiem w / во. Ot6z
obok wyzej przedstawionych - seryjny charakter
maj r6wniez konstrukcje z transform rozbudowan о nazw odcinka czasu,

w kt6rym rozgrywa si

zdarzenie nazwane w propozycjiz

па tle stanu / procesu

nazwanego w propozycjit, por. polskie konstrukcje typu w czasie iniw, w еросе
wojen tигесkiсh, w okresie wzmoionej aktywnosci, w tоkи гоzтоиу... itp., czy
macedonskie konstrukcje jak во време на жетва(та), во nериодот Mery две
те воjни, во денови на големи(те) мити1JЗИ, во текот на разговорот... itp.

О

Не jedyn funkcj imieslow6w przys16wkowych jest wlasnie funkcja

transformy w przyj tym w tym tekscie rozumieniu,
we zdolne pelnic funkcj transformy pojawiaj si

о

tyle wyrazenia przyirnko

w tekscie r6wniez w innych

(а) implikowane wyraZenia argumentowe, czy tez jako (Ь)
(а) polskie . .wierzyl w szybkie
иуzwоlеniе, ... иуiywаl sifi w kreacji artystycznej, ... odnalazl sifi w ргасу, тасеfunkcjach, jako

skladniki wyrazenia predykatywnego, por. пр.

.

donskie . .веруваше во доаfшъето на спасителите, ...се забораваше во ра
.

ботата, ...живнуваше во текот на разговорот, ... учествуваше во подго
товката на..., czy

(Ь) polskie ..Ьуl w powainym klopocie, ... pozostawal w za
.

wieszeniu, macedonskie ..живееше во nocmojaH страв, ...се llajJe во големи
.

тешкотии... Nierzadko tego typu zlozone predykaty przedstawiaj
problem w interpretacji i stawiaj nas wobec dylematu, czy

realny

тату do czynienia

z jednym zlozonym wyrazeniem predykatywnym, czy tez z dwoma wyrazenia

та postac transformy. Jako jednolite wyrazenia predyka
tywne о wysokim stopniu zlozonosci (а wi c NIE jako konstrukcje z transfor
тц) traktuj tutaj пр. konstrukcje por6wnawcze i oceniaj ce typu: pol. .. w оро
wiаdаniи dowcip6w nie mial sobie r6wnych, tj. 'nikt nie m6g1 ти dor6wnac /
nikt ти nie dor6wnywal .. .'; ..Jest biegly w liczeniu, tj. 'dobrze / szybko liczy';
mi, z kt6rych jedno

.

. . prze.vciga innych w rozwiqzywaniu skomplikowanych zadan, tj. 'jest lepszy
.

od innych.../ lepiej od innych rozwiцzuje. .'; ..jest nieumiarkowany w jedzeniu
.

i piciu, tj. 'za dиzo je i pije';

тас. Ги надминува сите во кажувшъе шеги,

tj. 'jest najlepszy ... / najlepiej opowiada...'; Во забавувшъето на гледачите
е ненадминат..., tj. 'najlepiej zabawia widowni ...' itd.
Zwraca uwag , ze wszystkie om6wione przyklady maj w tle statyczne
konstrukcje "lokatywne". Бгak przyklad6w w

+

Асс.
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Со do ew. przecinania si streffunkcjonalnych przyimk:6w па НпН: pol
ski macedonski, obserwujemy jedynie sporadyczne przyk1ady, kiedy тасе
donskiemu в / во odpowiada polskie па.

2.2. Pol.

па

тас. на

W moim polskim materiale nie znajduj dluZszych jednolicie motywo
wanych serii ani wsr6d konstrukcji typu: па + Асс, ani wsr6d znacznie rzad
szych konstrukcji па + Loc. Zaczn od tych pierwszych.
Wiele jest wyra.zen zidiomatyzowanych, jak пр. па szcz scie obok in
strumenta1nego szcz sciem (тас. ekwiwalent за срека), tez: па niеszсцsсiе,
por. па pokaz, па dow6d, (jak) па zlosc, па рпеkOг, па wyrost, па zab6j i in.,
wi kszosc z podtekstem finalnym, tj. z рarafrащ typu 'zeby..:, тас. 'za da .. : ...
Mini-serie о interpretacji temporalnej mozna widziec w wyrazeniach
jak па pozegnanie, па przywitanie, пр. Na pozegnanie powiedzial jeszcze kilka
milych s16w. . . , у. ' ...kiedy si zegnal' itp. Jednak bliskie semantycznie wyraze
nia jak па otwarcie, па zamkni cie, па zakonczenie odnosz si raczej do przed
miotowo rozumianych punkt6w programu okreslonej uroczystosci, koncertu
itp.
W j zyku macedonskim odpowiednia seria jest bogatsza i bardziej prze
widywalna, por. пр. На за.минувaFье ни предложи рок за наредна средба
'...кога заминуваше / пред да замине...'; На доаfшье се задржа кратко во
Битола
' ...пред да доjде. .. '; На влегувmье се задржа на nрагот од
npocmopujama...

'... кога влегуваше.. .'; Уште на оде1Ье во Полска ми доj-

...кога се спремав да одам... ' ,
'...kiedy si wybieralem ... ' Propozycjlrt konstytuuje tu па og61 czasownik ruchu,
konkretnie: zmiany sytuacji zwi zanej z przemieszczaniem z jednego miejsca
па drugie, podczas gdy propozycja." komunikuje czynnosc / zdarzenie towarzy
sz ce temu przemieszczaniu i przez autora tekstu uznane za komunikatywnie
pierwszoplanowe. Ipso Jacto czasowniki konstytuuj ce transform s w aspek
cie niedokonanym i stanowi punkt odniesienia (tlo, podobnie jak w wypadku
transform z во) dla zdarzenia z propozycjiz• Element przemieszczenia staty
stycznie dominuje w moim korpusie przyklad6w, ale nie jest konieczny. Rele
wantny jest moment zmiany. W monografii Czaszule znajduj przyklady jak:
.. .се мешколи така Левтеpujа... Како човек на разбудува1Ье ПМАП1 БOlЧ45
- 'како што се мешколи човек кога се разбудува' , czy На мнозина ова им е
де еден човек...

'... кога требаше да одам... I

второ каnе1Ье. Првото им е сигурно на крштава1Ьето в црква. ПМАП177/
Ч49.

Por. tez: На станува1Ье ги nогшlU децата. ПМАПIОВIЧ4б - 'кога ста
- znaczenie leksykalne predykatu transformy

на ... I непосредно штом стана. .. '
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sugeruje tutaj nast pstwo, а nie synchronizacj

w czasie. Wreszcie, w pewnych

konstrukcjach nie та i momentu zmiany, tylko paralelny przebieg w czasie,
por. Иjac СШd така на оде1Ье nишувШd букви. ПМАП221Ч48 - 'кота одам,
пишувам'; 'одам и пишувам'...
Jak si

wydaje, dla macedonskiej temporalnej serii transform z przyim

юет на jedynym stalym komponentem dоmiпujц:сеj relacji jest kontakt w
czasie; moze оп miec form inkluzji, paralelnego przebiegu, а nawet bezposred
niego nast pstwa.
Sц: tez przykl:ady bez koreferencji podmiot6w оЬи czynnosci, por. При
стигна на црква исnушта1Ье. ТД271Ч47 - '... кота црквата се испушташе',

czy И умре Петко [ . .} на трети петли nее1Ье... ПМАП181Ч47

'

... кота

пееjа третите петли'. Propozycjat w tych konstrukcjach to forma 10kalizacji
w czasie, por. w podobnej funkcji odniesienie до swiц:t i innych konwencjonal
пусЬ punkt6w roku kalendarzowego, jak pol. па Boie Narodzenie, па Nowy
Rok, па swi ty nigdy.. ., тас. на Митров ден, на Свети Никола, на Велиг
ден. . . Sц: jеdпаk r6wniez przyklady, w kt6rych transforma z odniesieniem tem

poralnym to nie konwencjonalna lokalizacja w czasie, lecz autonomiczna pro
pozycja staпоwiц:са о sensie calej konstrukcji, por.: Ама господ не ме остава
да КОЛШd на сnие1Ье ПМАП541Ч47 - '... да колам некото кота TOj спие'. Nie

kiedy konstrukcja jest дwuznасznа: На сnие1Ье ги исекле болните СJ221Ч47
(а) 'кота спиеле болните, HeKoj ти исекол' lub (б) 'кота некои спиеле, бол
ните иив ти исекле'.
Zwraca uwag , ze ogromna wi kszosc przykl:ad6w cytowanych za Cza
szule pochodzi од jednego autora, Р.М. Andrejewskiego, wybitnego pisarza,
kt6ry m.in. да! si

роznас jako mistrz stylizowanej папасji folklorystycznej.

Innymi slowy, wiele z tych konstrukcji znajduje si па marginesie normy uzual
nej, poza поrmц: рrеskryptywпц:.
Najblizszym polskim odpowiednikiem wi kszosci cytowanych kon
strukcji macedonskich sц: transformy z imieslowem przys!6wkowym wsp6lczes
пут; nierzadko takie transformy оdроwiаdаjц: im r6wniez w swietle wsp6lczes
nej macedonskiej "wysokiej" normy.
Podobnie jak seria temporalna, r6wniez polska - otwarta, jak si wydaje
- seria finalna transform z przyimkiem па nie jest specjalnie bogata, por. пр.
... nа potwierdzenie swoich s/6w pokazal mi calq dоkuтеntасй, tj, '... zeby ро
twierdzic swoje slowa' (por. altematywne dla potwierdzenia), czy Lekarz zapi
sa/ ти r6ine srodki па wzmocnienie, tj. ' ...zeby go wzmocnic' (mozliwa jest

i interpretacja, zgodnie z kt6щ ,frodki па wzmocnienie to zlozone wyraZenie ar
gumentowe). Konstrukcje tego typu imрlikujц: koreferencj

wyjsciowych argu

ment6w оЬи propozycji. Macedonskie odpowiedniki cytowanych konstrukcji
nie sц: zdominowane przez на i nie twоrzц: serii, w pierwszym wypadku ew.
transforma mia!aby postac како nотврда, w drugim за зацврстувmье. Por. tez
polskie: Poiycz mi (еn rower па pr6b€, tj. ' ... zebym go wypr6bowal', тас. ' ...за
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проба...'. Nie brak jednak r6wniez konstrukcji z на i z iпtеrprеtaсjц. fiпalпц.. Су
tujQ za Czaszule: На суде1Ье го доведовме. ПМАП551Ч142
' ...за да му се
суди 1 за да му судите'; .. на разговор, на об}аснува1Ье ке до}де то}...
-

.

КЧl51Ч142
... за да разговара, за да обjасни...'; Кога ке се вратиме само
да ги изронu.ме и на меле1Ье да ги однесеме.. ТГ351Ч143 - '... за да ги мелат
'

.

1 сомелат.. .' . Zwraca uwagQ, ze wszystkie te konstrukcje паlеZц. do jednego
wц.skiеgо pola sernantycznego wg schematu 'Х przychodzi 11 przyprowadzamy 1
przynosimy Х-а, zeby... .
'

WiQkszosc cytowanych przez Czaszule w tej grupie przyklad6w to albo
(а) wyra.zenia argumentowe, tj. warianty tzw. zdan komplementarnych, аlЬо (ь)
elementy zlozonych, zidiomatyzowanych wyra.zen predykatywnych, typu pol
skich isc, spac itp., albo (с) elementy zlozonych wyra.zen argumentowych jak
начин на..., знак на..., пат на... , механизам на. . itp., por. пр. (а) .. свеж здив
.

.

ко} ме повикуваше на буде1Ье. . СД52IЧ144, Жените се обидуваа да ги на
.

мамат на заеднички легнува1Ьа... МФ)9IЧ144... ; (6) Ги скокотка нешто

ги

тера на сме.е1Ье... ПМАП1201Ч144, ... и иде на nовраКа1Ье... СП116IЧ144... ;
(ц) Така се растураше целиот механизам на nри}ателско убедува1Ье .. .
БИЗ7IЧ145, Тоа беше начин на тивко збли:жува1Ье Л1еry две течности ...
ПМАП18IЧ145 ...
Inny typ kauzalnych konstrukcji, z odcieniem przyczyny, nie celu, ilu
strujц. wyrazenia jak: Przychodzi(; па polecenie. . 1 па Zyczenie раnа Х . , tj.
.

.

'przychodz , Ьо polecil m! 1 rnni e... 1 ...Zyczyl sobie tego рап Х', itp. czy Cala
grupa stawila sii(; па wezwanie 1 па rozkaz... , tj. 'Padl rozkaz I wezwanie i w
wyniku tego...'. Seri

mozna przedluzac, por. па prosbi(;, па apel . W j zyku
.

.

macedonskim mozemy tu oczekiwac przyimka ро: по желба, по препорака . ,
.

.

jednak nie brak i przyklad6w z на: То} до}де на мое инсистира1Ье. Ч116 (z j 
zyka m6wionego)

, ... затоа ппо инсистирав ..', Ваква одлука донесе коми
.

си}ата { . .} на бара1Ье на Тоnлификаци}а. НМ82/Ч1l6

'... затоа што бара

ше Топлификациjа', На неговото вика1Ье со мака се разбудувале. CJ401
Ч116

'... затоа што викал... .
R6wniez w tej grupie Czaszu1e cytuje wiele przyklad6w, kt6re nie od
'

роwiаdаjц. naszej definicji transfonny, g16wnie zlozone grupy imienne typu каз
ната на колеба1Ьето, заслуга на nридржува1Ьето кон. . itp.
.

Wreszcie, sporadycznie, transfonny z па 1 на mоgц. miec r6wniez od
cien warunkowy il1ub koncesywny, por. пр. роl. Jak па cale zaangaiowanie Ja
па, efekty sq mizerne, tj. - zidiomatyzowana transfonna imieslowowa!

'zwa

Zywszy zaangazowanie Jana.. .', tj. 'Chociaz Jan bardzo siQ angazowal ...'; por.
i тас. На толку силно мое вика1Ье и пак не се буди ЧJ64 (zaslyszane w roz
mowie) - 'и покраj тоа што толку силно викав...'. Сharаktеrystусzпц. сесЬц.
wi kszosci konstrukcji z па 1 на jest nieobecnosc modyfikator6w przymiotniko
wych. Роjаwiаjц. si

опе bardzo rzadko, cz sciej w konstrukcjach kauzalnych

niz temporalnych; stosunkowo cz sciej wyst рujц. jedynie zaimki dzierzawcze,
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ktбге de facto majI;! rang

nie modyfikator6w, lecz wyrazen argumentowych,

wariant6w genetiwu. Тут bardziej zwraca uwag , ze w konstrukcjach z odcie
niem koncesywnym, czego dowodem powyzsze przyklady
о funkcji intensyfikator6w wydajI;! si

modyfikatory

niezbywalnym skladnikiem konstrukcji:

polski model obejmuje nie ро prostu па, lecz zestaw jak па. . . , kt6ry presuponuje
odpowiedniI;! modyfikacj , podczas gdy w przykladzie macedonskim тату
eksplicytny modyfikator толку СШlНО...
SpecjalnI;! seriQ tworzy zlozony wt6my przyimek благодарение на I
благодареjки на, kt6ry odpowiada polskiemu dzi ki

+

Dat, рос. пр. Благода

рение на неговото упорно одбива1Ъе усnеавме (z jQzyka m6wionego) Чl17 

'затоа што упорно одбиваше.. .', czy Благодареjки на обостраното залага
1Ъе... НМб91Чl17

'затоа што обестрано се залагавме . .'; затоа што w рro
.

ponowanych przez Czaszule parafrazach nie та tego komponentu pozytywnej
осепу, kt6ry оdгбzпiа polskie dzi ki па przyklad od poniewa:i.
Wsr6d innych zlozonych przyimk6w z polskim па, czy macedonskim
на mogQ wymienic р01. z uwagi па
+

+

Асс, ze wzgl du па

+

Асс, zwa:iywszy па

Асс..., тас. со оглед на, по повод на, како резултат на...

Jak wynika z ргzеglц.du konstrukcji па I на

+

Асс, раtгzц.с z polskiej

perspektywy strefa funkcjonalna tych konstrukcji w j zyku macedonskim prze
cina si w pewnych wypadkach, w serii finalnej, ze strefI;! uZycia przyimk6w по
1

за.

Nie znalazlam w moim korpusie ani jednego przykladu transformy typu
па

+

Loc. Jedyne, со mi przychodzi do glowy, to па poczekaniu. Wydaje si , ze

odpowiednie konstrukcje оЬеjтujц.се r6znego typu nomina acti, jak па wizycie,
па koncercie, па przedstawieniu, itp. sluZI;! przede wszystkim celom prostej 10

kacji spacjo-tempora1nej, а nie okreslaniu zwiц.zk6w mi dzy zdarzeniami. W
macedonskim tekscie odpowiednie konstrukcje obejmujI;! regulamie eksponenty
referencjalnej identyfikacji, lub

rzadziej - specyfikacji, оdпоsщ si

do kon

kretnych zdarzen fuпkсjопujц.сусh w tekscie jako punkt odniesienia dla innych,
pierwszoplanowych zdarzen. Nierzadko lц.сzy siQ z tym specyficzna sernantyka,
рос. пр. r6Znic

mi dzy: Spotkalam go па przedstawieniu wobec Za/e:iy m; па

przedstawieniu tych fakt6w itp.

w pierwszym zdaniu тату lokalizacj

spa

cjo-tеmрогаlПI;! zwiц.zanI;! ze specyficznym znaczeniem 'przedstawienie teatral
пе', w drugim - wyraZenie argumentowe z otwartej serii derywacyjnej. Ani
jedno ani drugie nie odpowiada naszemu rozumieniu transformy. lnaczej w wy
padku konstrukcji z Асс, рос. роl. Id па wizyt , тас. Одам на посета (grupa
imienna gепеryсzпа, bez rodzajnika), tj. 'id odwiedzic kogoS'.
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2.3. Pol. pod
W polszczyZnie istniej

тас.

под

niezbyt dlugie, serie z mеtafощ. temporaln

i/lub kauzaln,!- Na og61 dominuj cy wydaje si

odcien przyczynowy relacji.

Zwraca uwag , ze przy zdaniowej realizacji propozycjit odpowiednie zdanie jest
cz sto konstytuowane nie przez autosemantyczne уеуЬит finitum, lecz przez
zlozone peryfrastyczne wyrazenie predykatywne, со swiadczy о dlugiej drodze
derywacji syntaktycznej.

О dominacji relacji temporalnej тоZnа ew. m6wic w wypadkach jak:
Pod dzialaniem alkoholu zdolny byl do wszystkiego, tj. ' ...kiedy Ьуl pod dziala

niem alkoholu (zlozone wyrazenie predykatywne!) I ?kiedy dzialal па niego аl
kohol...', jednak i tu narzuca si

parafraza kauzalna: ' ...w wyniku dzialania al

koholu ... '. WyraZn

przyczynow

interpretacj

wypada przyj c dJa konstrukcji

jak: Ustqpil pod naciskiem swoich zwierzchnikOw, tj. ' ... Ьо zwierzchnicy nacis
kali па niego I

...wywarli nacisk (zlozone wyrazenie predykatywne!) па niego';

W k011cU Аnnа, pod wplywem matki pogodzila sifi z rodzinq, tj. ' ...Ьо wplynt;:la
па ni matka I ...Ьо ulegla wplywowi (zlozone wyrazenie predykatywne!) mat
ki'; Pod groibq aresztu zdecydowal sifi wyjechac z miasta, tj. ' ...poniewaZ gro
zil mu areszt' itp.
Charakterystyka aspektowa propozycjit zaleZy od charakterystyki рro
pozycjiz.
Wszystkie cytowane polskie przyklady maj strukturt;:: pod + /nst.
W moim korpusie macedonskim nie znajduj

odpowiednich przykla

d6w, brak ich r6wniez w monografii Czaszule. Wyrazenie под влujан'uе Н,а...
pojawia si jako czt;:sc zlozonych wyrazen predykatywnych jak се иаога под
ellujaue иа..., деjствува под ellujauue иа . itp.
. .

Czaszule w paragrafie poswit;:conym konstrukcjom z под w rozdziale
zajmuj cym sic;: formami kondensacji zdan ekstensjonalnych podaje przyklad:
Да згасuе како Пempouuj под звуцuте иа цитра u nее1Ьето Н,а робuuката

Ч73 i parafrazuje go: ' ...додека свири цитрата и додека пее робинката', tj.
widzi tu paralelny przebieg w czasie. Podobnej interpretacji poddaj

sit;: analo

giczne przyklady po]skie о strukturze: pod + Асс, jak пр. Tanczy/i pod diwifiki
jortepianu itp., сЬос parafraza typu 'podczas gdy... / w czasie gdy ...' wydaje sit;:

naturalna; raczej реlna parafraza, ze zmienion linearyzacj i hierarchi
obu propozycji, glosilaby пр.: 'Rozlegaly si diwit;:ki... а oni tanczy1i w takt

malo

tych dZwi k6w'. BJizsze przykladowi macedonskiemu Б
z przy + Loc, przy diwifikach, przy spiewie, itp. (por. nizej

polskie konstrukcje

2.8.).
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2.4. Pol. nad

тас.

над

Relacja 'nad' nie doczekala si ani interpretacji temporalnej, ani kauzal

nej i nie та realizacji w formie transformy w Zadnym z analizowanych j zy
k6w.

2.5. Pol. па / nad

-

тас.

врз

Macedonskie врз to wt6rny przyimek, powstaly wg Kopecnego (1973:
277) z kontaminacji *vьrxъ i *vъz. Odpowiada оп funkcjonalnie polskim па lиЬ

nad + nотеn abstractum, por. пр. врз кошулата облече llемnер, работи врз
ceojama дисертациjа, itp. Nie znalazlam przyk1ad6w, w kt6rych врз kon
stytuowalby transform . Czaszule podaje szereg przyklad6w врз + substanti

vит verbale, kt6re тота zakwaliftkowac albo jako implikowane wyraZenia
argumentowe, albo jako sk1adniki zlozonych wyraZen predykatywnych, albo
wreszcie jako sk1adniki zlozonych grup imiennych, por. пр. Основно внимание

треба да биде насочено врз откривш:ьето на факторите... 3-98/ЧJ50, czy
... врз разработувшьето на оваа идеjа треба да се работи nодолго

...

НМ821ЧJ50, czy ..се води борбата.. .за nоголемо влujанuе врз одлучуваfЬе
то во оnштествтото... 3-54/Ч72...
.

2.6. Pol. przed

тас.

пред

w оЬи j\(zykach шату tutaj dlugie otwarte serie transform z interpreta
cjl{ tеmрогаlпц, w kt6rych odpowiedni przyimek dominuje substantivum verbale
о znaczeniu procesualnym

nie stanowym), por. пр. pol. przed wyjazdem

wpadl jeszcze do siostry, tj. 'zanim wyjechal .'; Przed oddaniem pracy Аnnа
..

raz jeszcze sprawdzila wszystkie cytaty, tj. 'zanim oddala . .'; Przed samym
.

zamkni(�ciem konferencji zglosil si

jeszcze jeden dyskutant, tj. '?bezposrednio

przed tym, jak konferencja zostala zamkni ta /

...

zanim zamkni to konferencj\('

- w tym ostatnim wypadku transforma wydaje si
wyraZenia odpowiedniej tresci.

najbardziej naturalnl{ foI1llf\c
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Relacja przed + substantivum verbale wyra.za nast pstwo w czasie,
przyczem zdarzenie sformalizowane w propozycjiz poprzedza zdarzenie sfor
тalizowane w propozycjit, czyli hierarchia propozycji koduje odwr6cony, nie
naturalny bieg zdarzen. Wydaje si

r6wniez, ze ta relacja sugeruje szybkie,

bezposrednie nast pstwo оЬи zdarzen w czasie.
Por. odpowiednie przyklady macedonskie: ... ние не сме навикнати да
се заморуваме пред }aдerьe. МФ791Ч75, tj. ' ...пред да jадеме'; Пред легнува

rьe Пелаги}а u кажа дека поминала Ангелина. ТГ55/Ч75, tj. ' ... пред да лег
нат... '; ...само то} пред noaГarьe не}а отnечати крвта на своjот палец...

СJ4З/Ч75, tj. ' ... пред да поjде ...' ... Zwraca uwagl\?, ze macedonskie rzeczow
niki odslowne majft w tych przykladach aspekt niedokonany - jest to rezultat
wspomnianej wyzej blokady regularnej derywacji dokonanych abstrakt6w de
werbalnych w tym j zyku. Nie zmienia to faktu, ze па plaszczyznie semantycz
nej тату до czynienia z predykatami zmiany, podobnie jak w odpowiednich
przykladach polskich. Czaszule komentuje to jak nast puje: "... тука се номи
нализираат глаголи инхоативни, инцептивни, глаголи на про мена на со
стоjба, а се кондензира знаЧeIье на непосредна антериорност. [ ...] Иако
привидно имаме изjаСНУВaIье на имперфективен внд се чини дека се
пресупонира моментот (имено) на отпочнуваlЬе на деjството... " (ibld. 75).

W zwiftzku

ponuje on jako bardziej wlasciw parafraz ... пред да почнеме да jадеме ... itp.
Znajdujemy r6wniez w monografii Czaszu]e jeden przyklad kauzalnej
interpretacji konstrukcji пред

+

substantivum verbale, por. Постоjаното за

падно oцeHyвarьe на советските надворешно-nолитички потези и акции
како исклучиво пропагандни маневри, ja гу6и своjата уверливост пред по
cтoerьeтo на конкретни u jacHU одредени дела (z j zyka m6wionego, Ч121;
por. tez zbudowany па wz6r powyzszego przyklad, Ч122: Се уnлашив пред не
говото виKarьe). Jak si

wydaje, odpowiedni typ zwiцzk:u przyczynowego naj

lepiej oddajft
por. пр. Wobec / w wyniku protestu wi�kszosci obecnych posiedzenie zosta/o

przerwane, tj. ' ...poniewa.z wil\?kszosc obecnych protestowala... ', czy: Wobec /

w wyniku sp6inienia naszych partner6w obrady przeniesiono па nastt;pny dzien,
tj. ' ...poniewaz nasi partnerzy sil\? sp6Znili... .
'

Mozliwe sft r6wniez konstrukcje jak pol. Trudno т; m6wic о tym przed
niт, tj. ' ...w jego obecnosci I ...kiedy оп jest оЬеспу', тас. Тешко ми е да з60
рувам за тоа пред него, itp. tj. konstrukcje bez substantivum verbale, w kt6
'
t znie
rych ci zar predykacji niesie wylfc
Zwraca uwag , iz predykat sp6jnikowy wyrazajftcy odwr6cony bieg

zdarzen w poziomie zdania zlozonego, pol. (za)nim, тас. пред да,

та

w оЬи

j zykach charakter wt6my. Jl\?zyki slowianskie nie odziedziczyly odpowiedniej
formy i sukcesywnie wytwarzaly jft same. Macedonski zestaw пред да to kon
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strukcja typowo ЬаlkаПskа, sugerujЦcca, iz ten typ relacji prymamie realizиje si
w formie konstrukcji imiennej.

2.7. Pol.

za

'"

тас.

-за / зад

Polskiemu za odpowiadajЦc w macedonskim dwa przyimki: за i зад. Ten
drugi та znaczenie wylЦccznie przestrzenne, jak w polskim za doтeт, za doт
(por. тас. зад кука(та)) i nie'doczekal si interpretacji temporalnej ani kauzal
nej. Przedmiotem naszych rozwazаП b dzie tutaj тас. за.
Polskie i macedonskie za temporalne lЦcczy si wylЦccznie z nazwami
odcink6w czasu, а wi c wyraza jeden z podstawowych komponent6w seman
tycznych struktury zdaniowej. Relacja temporalna jest przy tym w оЬи j zykach
r6Zna. Polskie Zrobl 10 za tydzien komunikuje, iz m6wiЦccy ро uplywie tygod
nia zabierze si do realizacji zadania; mасеdшiskiе Ке го наnрава.м тоа за ед
на недела m6wi, iz m6wiЦccy potrzebuje tygodnia, аЬу zadanie wykonae. R6z
nica semantyczna niemal si neutralizиje, kiedy uZywamy odpowiednich okres
lеп przy predykacie 'konczyC', por. pol. Skonczfi to za tydzien (tj. ро uplywie
tygodnia) тас. Ке го заврша.м тоа за една недела (tj. w tydzien). Бус moze
w takim wlasnie uZyciu mozna si doszиkiwae zarodka r6Znicy.
Na linii granicznej mi dzy konstrukcjami, kt6re nazywajЦc konwencjo
nalne odcinki czasu, i tymi, kt6re temporalizacj propozycjiz odnoszЦc do kon
kretnych zdarzen / ci 6w zdarzeniowych, nalezЦc polskie zwroty typu za (рапо
wania) kr6la Jana; о ich konwencjonalizacji swiadczy m.in. potencjalna elizja

substanlivuт verbale.

Nas tutaj interesuje przede wszystkim za kauzalne, zdolne dominowac
konstrukcje о randze transformy. Nie majЦc one w polszczyinie charakteru seryj
nego. SЦc to pojedyncze konstrukcje о duZym rozrzиcie znaczeniowym, zwiЦcza
пе z okreslonym typem predykat6w, nieraz odczиwane jako archaiczne.
Na pierwszy p]an wysuwa si znaczenie kary za. . Por. пр. Zajedno 1ФУ
kroczenie grozi kara do szesciu тiesi?cy wifizienia tj. '?jesli ktos dopusci si
jednego wykroczenia / ?popelni jedno wykroczenie, grozi ти kara ... ' relacja о
odcieniu warunku; paraftazy zdaniowe wydajЦc mi si malo naturalne, sщd znaki
zapytania i sugestia, ze тату do czynienia z wyrazeniem zidiomatyzowanym w
randze transformy, por. r6wniez: Za takie zachowanie idzie sifi do wifizienia
.. .jesli ktos tak si zachowuje ... ' forma okresu warunkowego kryje tu relacj ,
kt6rЦc odczytujemy raczej jako zwil;1Zek przyczynowy, а nie warunkowy. Por.
jeszcze, z tekstu starego misterium: Kr6Zu Herodzie, za twe zbytki idi do piekla,
bos ty brzydki... Por. ШkZе: Za twojegrzechy Ьо inny bfidzie ukarany, tj. 'mimo
.

,
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ze to ty grzeszyles (1iczba mnoga w tгansfопniе wymaga aspektu niedokonane
go z imрlikaсjц. iteracji), kto inny ...' - relacja о odcieniu koncesywnym.
Polski idiomatyczny zwrot о odcieniu warunkowym za pozwoleniem
nie та macedonskiej paraleli.
Macedonskie konstrukcje, w kt6rych dominuje odcien przyczyny, sц.
jeszcze rzadsze i Ьudzц. wi cej wц.tрliwоSсi niz polskie. Wsr6d przyklad6w, ja
kie podaje Czaszule, tylko nie1iczne dорuszсzаjц. interpretacj

konstrukcji за

substantivum verbale jako tгапsfопnу. ,,Najczystszy" wydaje si

+

przyklad: За

неnочитувшье на школската дисциплина го истераа од учuлиштето.
ТДI41ЧI07, tj. 'затоа што не ja почитуваше школската дисциплина...'. Ко

lejne dwa przyklady mаjц. dwuznaczny charakter: odpowiednie wyraZenie moz
па traktowac altematywnie jako argument propozycjonalny, lub jako transfопn
z odcieniem przyczyny. Sц. to przyklady: . ..божем само колку да се смираm,

колку да се nростат за здечкува1Ъето во "ЕШlкан". КЧ391ЧIО7 - ' ...што I

дека се здечкале ... 'lub' ...поради тоа што се здечкале... ' i Не можев за те
...да се
nа1Ъето да 'Wy се ЖШlа.IW на оно} што ме натепа. ПМАП551ЧI07
'

жалам што ме натепале .. .' i '...да се жалам поради тоа што ме натепале ...',
por. tez: Нико} не му честита за жене1Ъе на сина му. МФ721ЧIО7

'...дека

син му се оженил' i '...затоа што син му се оженил'. Osobiscie sklaniam si
do interpretacji odpowiednio predykatow се прости, се ЖШlи, честита jako
tr6jargumentowych. Jednoznacznie takц. wlasnie interpretacj
. .. да

се

одма.зди

за

секое

nосегшье

по

честа

narzuca przyklad

не}зина

моминска ...

КЧ521ЧI07. Pozostale przyklady Czaszule роkazujц. wyzszy stopien komplika

cji - transfопnа jest tu сz Sсiц. zlozonej grupy imiennej w funkcji argumentu

propozycjonalnego, por. Ке истраеме да се утврди и афирмира одговор
носта за таквото однесува1Ъе НМ82IЧIО7; ... да nобараат свое об}аснение
за неговото молче1Ъе... КЧ65IЧ/07; ... да }а платат на}високата цена за
таа сво}а неnокорносm, за тоа свое несогласува1Ъе... tА351ЧIО7 ...

О ile w odniesieniu do konstrukcji z ew. mоtywасjц. ргzyсzyпоwц. moz
па mowic о podobienstwach sytuacji polskiej i macedonskiej, о tyle w stosunku
do konstrukcji finalnych оЬа j zyki zasadniczo si

гОZniц. od siebie. W pol

szczyinie spotykamy slady takich konstrukcji, пр. w wyraZeniach walka za wol
nоН: waszq i nasz

czy smierc za Polsk

czowskie "Za сЫеЬет

"

I za dobrq spraw

(z Асс), sienkiewi

(z Instr), przyczem mаjц. опе charakter zidiomatyzowa

пу i nie Ьywаjц. uZywane w randze trапsfопn. Natomiast w macedonskim wyra
zanie relacji finalnej to podstawowa dzisiaj funkcja przyimka за, zar6wno
w poziomie grupy imiennej, jak i w poziomie zdania, tj. w zestawie за да, ktory
та korzenie balkanskie i zapewne роsшZyl jako wzorzec dla wspomnianego
wyzej zestawu пред да.
Ponizej podaj

za Czaszule wyb6r macedonskich konstrukcji z transfor

тц. fшаlпц.: Александар }а искористuл таа ситуаци}а за за.зема1Ъе нови
области Ист351Чl23
'...за да заземе нови области'; .. да работат за бр
.

61
зо nостигнувшье на nолитичко, решение и за создавшье неопходни услови...
'
НМ82/Ч123 - ... за брзо да се постигне.. и да се создадат . '; ... не само за
cnиel-Ьe се качуваа горе в соба БКЛ95/Ч125 - ' ... за да спиjат... ', itd. itd. Nie
zawsze w pemi jasna jest granica mi dzy trапsfоmщ, tj. рrороzyсjц. о funkcji ar
.

..

gumentu predykatu 'cel', i рrороzyсjц. о funkcji argumentu odpowiednich
predykat6w werbalnych imрlikujц.сусh dzialanie celowe, nie ulega jednak wц.t
pliwosci, ze macedonski w obu wypadkach w otwartej derywacji wykorzystuje
konstrukcj : за + substantivum verbale.
Polszczyzna w odpowiednich kontekstach w miejsce macedonskiej
transformy posruguje si zdaniem celowym zaleZnym od predykatu sp6jnikowe
go аЬу / zeby / aieby, lub zlоZопц. "dwuрi trоwц." trапsfоrmц. w celu

+

sub

stantivum verbale w genetiwie, por. пр. Postqpil tak, аЬу zmylic przeciwnik6w /
...w celu zmylenia przeciwnik6w, czy: Radykalnie zmienil teorili, ieby dostoso
wac jq do sposobu mySlenia komisji / ...w celu dostosowania jej. ., itp. Oczywis
.

cie, jak zwykle, mi dzy odpowiednimi rozwiц.zaniami macedonskimi i polskimi
niе та pelnego paralelizmu.
АЬу zilustrowac rozleglosc strefy funkcjonowania тас. за podaj

jesz

cze za Czaszule szereg zidiomatyzowanych wyraZen predykatywnych z u.zy
ciem tego przyimka, por. желба за..., мерак за... - pol. pragnienie / chliC
интерес за .. - pol. zainteresowanie
.

надеж за...

pol. nadzieja

+

+

+

G,

1, стремеж за. .. - pol. dqienie do...

G, пречка за...

,

pol. przeszkoda w... , борба за...

- pol. walka о.. itd. itd.
.

W ten spos6b wyczerpalismy zas6b pierwotnych przyimk6w prze
strzennych, kt6re пеutralizujц. opozycj : lokacja vs. kierunek. W polszczyznie
оdроwiеdniц. informacj

niesie wymuszona przez czasownik forma morfolo

giczna rzeczownika, w j zyku macedonskim - wylц.сzпiе znaczenie leksykalne
czasownika. Przeprowadzona analiza sugeruje паst рujц.се wnioski:
- w wypadku wszystkich przyimk6w w obu j zykach rang transformy
osiц.ga tylko jedna z dwu mozliwych konstrukcji: metafora lokacji (w wypadku
w / во, pod / ?nод, przed / пред) lub metafora akcji ukierunkowanej (па / на,
?za / за); poza tц. апаlоgiц. macedonski i polski zасhоwujц. si

zasadniczo od

miennie;
w sumie szersze wykorzystanie transform przyimkowych obserwuje
ту w polszczyZnie; jedynie w wypadku za / за sytuacja jest odmienna;
- dominuje temporalna i/lub kauzalna interpretacja transform potwier
dzona wyborem predykatu sp6jnikowego w odpowiedniej paraftazie, nierzadko
w danej serii оЬеспе sц. оЬа odcienie znaczeniowe; jedynie w wypadku w / во
interpretacja, oparta па koincydencji w czasie, w paraftazie zdaniowej formali
zuje si

jako konstrukcja konstytuowana przez asocjatywny predykat sp6jniko

wy, konkretnie - predykat konjunkcji.
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Przechodz

do grupy przyimk6w wyrazaj<tcych prymamie statycZn<t

lokacj .

2.8. Pol. przy

тас. при

w polszczyZnie znajdujemy otwarte serie zar6wno transform z interpre
tacj<t temporaln<b jak i transform z iпtеrprеtaсj<t kаuzаlщ.

W wypadku interpretacji temporalnej propozycjat nazywa zdarzenie /
proces, kt6ry jest Нет dla zdarzenia / procesu nazwanego w propozycjiz; jak
z tego wynika, w propozycjit oczekujemy aspektu niedokonanego, podczas gdy
aspekt propozycjiz nie podlega ograniczeniom, por. пр. Przy rozpatrywaniu wy
sokosci premii noworocznych wybuchla oiywiona dyskusja, tj. 'kiedy rozpatry
wano .. / kiedy zacz to rozpatrywaC... '
.

ta druga interpretacja nakazuje spod

podanego wyzej ograniczenia aspektu w propozycjit "wyj<tc" konstrukcje fazo
we, kt6re - jak wiadomo

maj<t

ех

dejinitione aspekt dokonany. Por. dalej: Przy

przegZqdaniu starych rocznik6w "Przekroju" odkrylem zapomniany, а bardzo
aktualny wiersz GalczyrlSkiego, tj. 'kiedy przegl<tda1em.. .'; Przy przeprowadzce
stluklo si

kilka droblazg6w.. , tj. 'kiedysmy si
.

przeprowadzali ... / kiedysmy

go przeprowadzali... ' itd. - bezosobowa formalizacja propozycjiz uniemozliwia
jednoznaczn<t parafraz . Z transformami dominowanymi przez przy swobod
nie altemuj<t transformy z wt6mymi przyimkami typu w czasie, w trakcie,
podczas ...

W j zyku macedonskim sytuacja jest podobna: тату otwart<t seri de
rywacyjn<t transform temporalnych о interpretacji podobnej jak w polszczyznie.
Cytuj

za Czaszule: При отворшьето експлодирал пакет... НМ82/Ч62

'кога го отворале. '; Имав вnечаток дека при разминуваFЬето на скалите
..

секогаш ja збунувам. БИ21/Ч62

-

' ...кога се разминуваме ..' ; При конкрет
.

ното разгледувшье на определено nраШQJье и при решаваFЬето да се nри
држува за насоките.. 3-29/Ч62 itd.
.

Szczeg61n<t pozycj

maj<t polskie konstrukcje typu: Trudno mi m6wic

о (ут przy nim / w jego obecnosci, tj. ' ...kiedy оп jest оЬеспу'. W j zyku тасе
donskim odpowiadaj<t im konstrukcje z przyimkiem до, por. о nich nizej.
Czaszule interesuj<tco komentuje r6znice znaczeniowe mi dzy kon
strukcjami temporalnymi при

+

substantivum verbale i во

+

substantivum v er

bale. Cytuj : "По значеlЬето што го кондензира оваа конструкциjа [ . при
substantivum verbale] е наjблиска до конструкциjата во

+

+

substantivum

verbale и без тешкотии во наведените примери би можела да биде
заместена со неа, со тоа што предлогот во внесува извесна ниjанса на
сосредоточеност, непосредна вклученост во деjството изразено со номина
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лизираната форма, додека предлогот при искажува ниjанса придруженост,
посредност. Во некои случаИ се актуелизира опозициjа во - при на линиjа
та учесmво во - присуство при, Т.е. агенсот во конструкциите со предлогот
во мора да биде учесник во релациjата, доде ка во конструкциите со пред

логот при може, но и не мора да биде учесник, туку може само да биде и
сведок, присутно лице.", и натаму: "На пример 'загина во борбата Kaj кли
сурата' (значи се борел), но 'загина при борбата Kaj клисурата' (приемливо
е повеке дека лицето не се борело, туку случаjно загинало како резултат
на околностите во кои се нашло)." (Чашуле, op.cit. 63). Powyzszy wyw6d,
6ry w calosci odpowiada r6wniez polskiej sytuacji, тоZnа zwienczyc uwаgц"
iz opisana r6znica znaczeniowa precyzyjnie przenosi w sfer

tempora1izacji

podstawowe r6Znice znaczen spacjalnych mi dzy Bo/w i при / рпу.
Czaszule (ibid.) kontynuuje sw6j wyw6d роkаzujц,с пiеuсhwytnц, cz sto
granic

mi dzy temporalnymi i kauzalnymi (warunkowymi, koncesywnymi)

konstrukcjami z при, со r6wniez та paralel

w sytuacji polskiej. W mysl jego

interpretacji, istnieje zaleznosc mi dzy iпtегргеtaсjц, tеmрогаlпц, iI1иЬ kаuzаlпц,
z jednej strony i referencjalnym iI1иЬ niereferencjalnym uZyciem nоmеn
actionis; r6:inic

takц, пiеwц,tр1iwiе latwiej jest uchwycic w tekscie macedon

skim ni:i polskim, zwa:iywszy wysoki stopien gramatyka1izacji odpowiednich
srodk6w wyrazu, tj. obecnosc rodzajnika, jednak m6j korpus przyklad6w nie
potwierdza tego uog61nienia.
Zanim przejd

do przedstawienia transform о jednoznacznej interpreta

cji kauzalnej, wypada przyjrzec si blizej niewielkiej grupie konstrukcji, kt6rym
Czaszule przypisuje interpretacj

ргzyсzyпоwц, i ich ew. odpowiednikom pol

skim. Oto przyklady macedonskie i odpowiednie parafrazy:

(1) .. nри еволуциjа
.

и засuлува1tJе на племенеките организации, Македониjа влегува во исmори
скиот период ... ИстЗ2/Чl19

-

'затоа тто еволуираат и се засилуваат.. .';

(2) Навистина при тоа onupa1tJe сетив желба да сторам такво нешто...
БИ14/Чl19

'затоа пrrо тогаш така се опираше ...';

1tJe сака.." да го искористам случаjов... РК51Чl19

печати. .';
.

(4) На

(3) При nрвото nечате
-

'затоа што првпат се

вратата има sвонец, KOj при секое оmворшье и затвора

1Ье на вратата, одекнува со HenpujameH sBeK... JС421Чl19

-

'затоа пrrо се

отвора и затвора вратата.. .! кога / додека...'. Moje polskie poczucie j zykowe
nie pozwala т! рrzyjц,с dla tych przyklad6w interpretacji poprzez relacj typu
'poniewaz', со odpowiadaloby macedonskiemu 'зашто'. Propozycjat wyraZa tu
przyczyn

wystaгсzаjц,C1l, ale nie kопiесzпц" nie sргаwсzц" тату do czynienia

z геlасjц, skutkоwц" kt6rej odpowiadalaby polska parafraza typu 'па skutek (tego
ze).. .', 'w rezultacie (tego, ze)... ', 'w wyniku (tego, ze) ...'; parafraz

tak

moz

па, w moim poj ciu, ргzyjц,с dla trzech sposr6d podanych wyzej kontekst6w
(dla przyklad6w 1 ., 2. i

4.),

por. пр. Na skutek ewolucji i wzmacniania orga

nizacji plemiennych Macedonia wchodzi w okres.. , а w postaci zdaniowej:
.

W miar jak ewoluujq i wzmacniajq si organizacje plemienne... Przyklad 3. jest
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nieco odmienny, nasuwa mi si paraftaza 'z okazji (tego, ze) ... / рпу okazji (te
go, ze) ...', а w wariancie zdaniowym ew. 'skoro.. .'. We wszystkich przykladach
wyczuwalny jest przytem wyra.tnie podklad koincydencji temporalnej. SumujIlc
te uwagi powiedzialabym, ze тату do czynienia z relacjIl kauzаlщ, kt6ra w
zadnym z analizowanych j zyk6w nie posiada formalizacji w postaci predykatu
sp6jnikowego, innymi slowy: nie posiada prymarnej

( eksplicytnej) formaliza
=

cji w postaci zdania zlozonego. W tej sytuacji termin "transforma" та znacze
nie czysto konwencjonalne. Par zdarzen / proces6w роwillZ!Шусh jako przy
czyna i skutek potocznie najlepiej oddajIt polskie zdania zlozone z niedyskret
nymi wyraZeniami predykatywnymi typu (zawsze) jak .. ,
.

(О•• . ;

ile razy..., tyle

razy... ; w miarfCjak... , ... ; skoro... , ... ; ..., wobec tego... ; w j zyku macedonskim
odpowiadajIt im: (секогаш) кога..., mогаш...; ако..., mогаш...; шmом. .., ... Тур

powiIlzania pary zdarzen stanowiItcych odpowiednio tresc propozycjiz i propo
zycjit najbardziej przypomina uklady, kt6re zwykliSmy okreslac jako okresy

warunkowe. 1 nic w tym dziwnego, Ьо 'warunek' to najbardziej typowy predy

kat dla transform kauzalnych zdominowanych przez przy / при.

Por. polskie konstrukcje jak: Przy dobrej woli moglibysmy (о dzisiaj
skonczyc, tj. 'Jezeli оЫету (wystarczajItco) dobrIt wol ... / Jezeli zechcemy . .. /
Jezeli nie zabraknie пат dobrych ch ci...'; Przy zastosowaniu odpowiednich

Jormul rozwiqzanie okazuje sifC proste, tj. 'Jezeli zastosujemy . .. / Jezeli zastoso

waC ... ' ... Por. tez: Przy zmianie Jormatu zmieniajq sifCwszystkie pozostale para

metry, tj. 'Jezeli / Кiedy zmienimy / zmieniamy format ... / Jezeli zmienic for
mat .. .'; Przy wyborze wlasciwej drogi musisz posluiyc sifCmap

tj. 'Jesli masz /

chcesz wybrac... / Кiedy wybierasz.. .', ale tez: 'Zeby wybraC .. .' ... Pierwsze
dwie konstrukcje to typowe realne okresy warunkowe z koniecznym przy przy
szlej perspektywie temporalnej aspektem dokonanym оЬи predykat6w. Przytem
pierwsza z nich poprzez okazjonalne dzisiaj jest jednoznacznie osadzona w cza
sie, podczas gdy druga zaleZnie od szerszego kontekstu moze miec odniesienie
jednorazowe lub "omnitemporalne", tj. funkcjonuje jako og6lna instrukcja
wlasciwego post powania. Taki wlaSnie charakter majIt kolejne dwa przyklady,
kt6re w zwi/lZku

z

tym nie znajIt ograniczen aspektowych. ZwaZywszy ich przy

szlIt projekcj , wszystkie przyklady sIt nacechowane modalnie, przyczem reali
zacja warunku zaleZy od woli agensa, stItd nie dziwi pojawienie si
przykladzie alternatywnej interpretacji fmalnej. Zwraca uwag
nie si

w ostatnim

cz ste pojawia

w protazie (tj. w transformie) modyfikator6w konstytutywnego sub

stantivum (de)verbale; sIt to modyfikatory z okreslonego pola semantycznego:
odpowiedni, wlasciwy, ew. okazjonalne (аЬ.

А oto przyklady macedonskie, podaj za Czaszule: ...каде што мож
носта за отфрлагье е значително поголема отколку при nресадувагьето
од жив дарител 3-370lЧ161

'ако / кога се пресадува...'; При едно поши

роко nоставувагье на делегаmскиот систем на дискусиjа би можеле да
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бидат разгледувани и нови варијанти за уредување на делегатско-из
борниот систем З-92/ЧЈ6Ј - 'ако / кога ќе се постави .. :. Oba przyldady

pochodz4 z regularnie publikowanych tеkstбw trzeciego

oswiatowego

programu radiowego. А wi c - podobnie jak przyklady polskie

zwi4zane Ѕ4 ze

stylem publicystycznym, eseistycznym, пје spotykamy ich w literaturze рј knеј,
ап! w j zyku potocznym. Kategorialna charakterystyka konstrukcji jest w obu
j zykach taka ѕата.
Obok warunkowych w obu j zykach pojawiaj4 sj tez konstrukcje z јп
terpretacj4 kопсеѕywпц, Por. pol. Przy calym zaangaiowaniu nје udalo ти sj
jednak osiqgnqc celu, tj. 'ChociaZ tak bardzo / glфоkо sj zaangaZowal. . ';
.

Рпу maksymalnie systematycznej korekcie zawsze jakies bl dy nат umknq, tj.

'ChociaZ korygujemy ! przeprowadzamy korekt

maksymalnie systematycz

пје.. .' itp. Мас. При толку настојувања и пак ништо Р!Ч163

'И покрај

-

тоа што толку настојуваше .'; При сето ангажирање на подмлаткарите
..

'И покрај тоа што толку

се собраа утринава малку средства Р/Ч163

многу се ангажираа... ' itp. Czaszule podaje i jeden przyldad z trojak4: tempo
raln4, kondycjonaln4 i koncesYWn4 interpretacj4:

слаба кожа, при најмалеч

. ..

ко застудување пука МФ901ЧЈ63 - 'Кога ќе застуди и најмалку. .! Ако за
.

студи . .I И покрај тоа што толку малку застудува.. '.
.

.

Reasumuj4c: w obu j zykach јѕtnјеје otwarta ѕепа transfonn z рпу !
при о interpretacji temporalnej; c

sc z tych konstrukcji poddaje sj

r6wniez,

przy odpowiednim wypelnieniu leksykalno-kategorialnym, interpretacji kondy
cjonlnej illub koncesywnej. Transfonny z рпу ! при Ѕ4 wyrai:nie ograniczone
stylistycznie.
W konstrukcjach koncesywnych szczeg61nie cz\,sto pojawiaj4 sj то
dyfikatory kwantyfikuj4ce / intensyfikuj4ce, jak pol. maksyma[ny, caly w ѕепѕје
'maksymalny', taki , тас. најмалечок, сиот, толкав itp.
...

Wypada jeszcze wspomniec

...

tu

о јппут typie polskich transfonn z рпу,

kt6rym w j zyku macedonskim odpowiadaj4 transfonny z со. 84 to konstrukcje
z nomina1izacj4 deadiektywn4, typu: Рпу jego odwadze (а decyzja тпје пје
dziwi itp. Por. о nich szerzej 2.20.1.

Sposr6d innych przyimk6w wyraZaj4cych prymamie statycZn4 prze
strzenn4 bliskosc tylko niekt6re doczekaly sj metaforyzacji asocjatywnej, tem
poralnej lub kauzalnej, przyczem - poza przy ! при
brak innych раг о wsp61
пеј etymologii i podobnym statusie syntaktycznym tworz/:lcych tranѕЉnnу
-

w zdaniach prostych rozwini tych.
Czaszule podaje szereg przyldad6w z wt6mym przyimkiem околу, w
kt6rych - zgodnie z jego interpretacj4
bale kondensuje zdanie celowe, jednak

konstrukcja околу

+

substantivum ver

z reguly wchodz/:l tu w gr zlozone wy

raZenia predykatywne illub argumentowe, а пје transfonny kondensuj4ce zdanie
zlozone. Por. пр

.

...

многу придонесоа за нужните интервенции околу поnре
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цuзноmо усогласуван,е на усвоениоm заеднuчки криmериум Исm71Ч153 
' ... за да се усогласи попрецизно...', czy: не nоеmоеше НИlшкво колеба1Ъе

околу нивноmо обjавувшье ДМ9/Ч153 - '...за да се обjават / . .за тоа дали да
.

се обjават... '. Sui generis paralel

dla podobnych uZyc тас. околу moze stano

wic pol. wok61 w uzyciach jak пр. Wok61 jego wyjazdu wytworzyla si

dziwna

atmosfera, tj. 'wok61 faktu, ze... / sposobu, w jaki wyjechal', czy Wok61 prywa
tyzaeji 'е} kompanii gromadzq si podejrzenia ., tj. 'wok61 tego, jak ta kompa
nia zostala sprywatyzowana.. .', itp. Zar6wno тас. околу, jak i pol. wok61 moz
. .

па w takich UZyciach parafrazowac z poтoc

innego, r6wniez wt6mego przy

kи z.. / во врека со...
Р01. obok w uZyciach jak Obok sprzeda:iy domu interesowala go resta

imka, odpowiednio w zwi

.

uracja starego рawilоnи w ogrodzie wydaje si Ьус marginalnym wariantem
poza, por. о tym szerzej па s. ... Natomiast тас. nOKpaj, о podobnej semantyce,
тоznа spotkac nie tylko jako wariant освен (por. niZej s...), аlе tez - па og61
w zestawie u nOKpaj. . - jako transform kопсеsywщ, odpowiednik polskiego
.

mimo.

2.9. Pol. mimo

'"

тас.

(и) nOKpaj

Ратаlеlа w stosunku do wczesniej om6wionych par przyimkowych jest
tutaj wyraZnie zachwiana. Ро pierwsze, brak paraleli etymologicznej. Ро drugie,
polskie mimo w funkcji przyimka о znaczeniu 'obok' jest dzisiaj rzadkim archa
izmem. Ро trzecie

ciekawa wt6ma polsko-macedonska paralela skladniowa!

i polskie mimo i macedonskie nокра) wyst puj::t odpowiednio w zestawach

mimo (tego), ze ... , (и) nокра) тоа што. .., tj. zyskuj::t wt6mie funkcj sp6jnik6w
wprowadzaj::tcych zdanie koncesywne. А oto przyklady:
Роl. Mimo pr6sb matki zdecydowal si
matka go prosila ..
.

/

wyjechac, tj. 'Mimo (tego), ze

ChociaZ matka go prosila (zeby nie wyjeZdZal) ...'

model

syntaktyczny zdania zlozonego wymaga eksplicytacji prosby, tj. ujawnienia ne
gacji; por. dalej: Mimo zapewnien kierownietwa о uwzgl dniеniи wszystkich

postulat6w zwiqzkowe6w, strajk trwal nadal, tj. 'Mimo (tego), ze kierownictwo
zapewnialo... / Chociaz kierownictwo zapewnialo...'; Mimo calego zaangazo
wania nie udalo ти si

przygotowac premiery па ezas, Ч. 'Mimo (tego), ze

maksymalnie si zaangaZowal...

/ Chociaz maksymalnie si

zaangaZowal...

Мас. И nокра) инсистира1Ъето на западните зе.мjи [. ..] сеnак се
чувствува, вUcтиHa .мала, но оnтuмuстuчка нота Ч162
'и покраj тоа
што ин:систираат западните земjи...'; por. tez: И nокра} неговото недоша1Ъе
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на часови то} доби nотnис Ч16/Ч - 'и покраj тоа што не доаГаше...' - оЬа

przyklady zaslyszane w rozmowie. Por. dalej: ... но никаде на морето и nокра}
целата самоти}а на водата, и nокра} чудата зад накривениот течен хо
ризонт, не можеше да }а забележи [ ..] соnствената смрт. RG34, tj. ' ...и

покраj тоа што . / иако беше толку осамен на водата, и покраj тоа што ... /
.

.

иако се случуваа чуда зад накривениот хоризонт...', czy ... дали е подготвен
слеnо да ги следи неговите уnатства и nокра} nредуnредувшьата за фи
зичка опасност... РГ40, tj. ' ...и покраj тоа што беше предупреден .. ! ...иако
.

беше предупреден...'.
о ile polskie wsr6d, posr6d tylko sporadycznie i niech tnie poddaj't si
interpretacji temporalnej lиЬ kauzalnej, тас. среде zdolne jest bez opor6w kon
stytuowac transformy - zaleznie od aspektu propozycjiz - ze znaczeniem para
lelnego przebiegu lub tla dla konkretnego zdarzenia, wypada wi c wprowadzic
tu pozycj :

2.10.

Pol. wsr6d, w

czasie, podczas

тас.

сред(е)

Jako polski przyklad z uZyciem wsr6d mog zaproponowac konstrukcje
typu Wsr6d sтiесhи i wrzаиу karawana ruszyla w dalszq droge z раrаfrащ пр.
'Karawana ruszyla w dalsz't drog , а obecni pozegnali j't smiechem i wrzaw't',
czy Wsr6d narzekan i рlасzи trиdnо bylo rozr6inic slowa poszkodowanych, tj.
'Poszkodowani narzekali i plakali i / tak ze trudno bylo...' - w оЬи wypadkach 
mimo niew'ttpliwej koincydencji czasowej, а w drugim wypadku i przyczyno
wej - narzucila mi si

parafraza typu asocjatywnego, przyczem w pierwszym

przykladzie przyszlo mi r6wniez zmienic linearyzacj , tj. dodatkowo podkreslic
hierarchi komunikatywn't оЬи propozycji. Macedonskie przyklady, kt6re i tym
razem cytuj

za Czaszule, prezentuj't szerszy wachlarz mozliwosci interpreta

tywnych. Por. ... и тие }адат, гнетат, а ние cтouмe на страна и гледаме,
и среде }адеfbето некаде под црквата квикна прасе ... ПМАП227/Ч66 -

'...и додека jадевме...';

...влаченици

придаваше

и

на

nоседоци

среде

момински CMeefbG... ВМ401Ч66 - 'додека момите се смееа...; ...губеше
рамнотежа и се кршеше сред возбуденото шеnотеfbе на другите...

ГА701Ч66 - 'додека другите возбудено шепотеа . .'; ...и штом среде некое
.

горчливо скитаfbе ке треба да го родиш нашиот син... РП36/Ч66 -

, ...и додека горчливо ке скиташ...' - jak widac, i w macedonskim pojawia si ,
choc nie dominuje (proporcje: 2 : 2) konstrukcja semantyczna "tla akustycz
nego" - dla polszczyzny jedyna, jak't umiem zaproponowac - zgodnie z kt6щ
среде / wsr6d nalezaloby parafrazowac jako 'przy akompaniamencie ...'.
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Polskie (па) przeciw(ko) nie tworzy transfonn-skladnik6w zdania pros
tego rozwini tego, podobnie macedonskie против, natomiast тас. (на)сnроти
tworzy takie transfonny ze znaczeniem temporalnym 'bezposrednio przed', wy
pada wi c wprowadzic par :

2.11.

Ро1.

(bezposrednio) przed

тас.

(на)сnроmи

Oto przyklady macedonskie, cytowane za Czaszule: Спроти nоднесу
вшьето на програмата на соцjалистичката влада и бара1Ьето доверба на
новиот Конгрес, Фелиnе Гонзалес се состана со nретседателот. НМ82/
Ч78

'Непосредно пред да ja поднесе програмата ... ', tez: 'Пред самото

поднесуваIЬе на програмата . .'; Спроти донесува1Ье на nресудата на судот
.

му беа предочени нови моменти (zaslyszane w rozmowie) Ч78

'Непо

средно пред да ja донесе пресудата .. .'.
Sporadycznie mozliwa jest konstrukcja о interpretacji koncesywnej, w
kt6rej наспроти odpowiada polskiemu wt6memu przyimkowi wbrew, por. Тоа
се случи наспроти сите наши очекува1Ьа (zaslyszane w rozmowie) Ч164

'...и покраj тоа што ние [не] го очекувавме' - ' ... wbrew naszym oczekiwa
niom'. Czaszule opatruje ten przyklad komentarzem: "Оваа конструкциjа е со
сема ретка и маргинална во современиот jазичен стандард." (ibid.).

Kaj

Inne statyczne przyimki, jak pol. mi{!dzy / тас. Mery, czy роl. и / тас.
-

ta ostatnia para w polszczyZnie praktycznie dzisiaj ogгaniczona do sytua

cji, w kt6rych referentem implikowanego wyrazenia argumentowego jest czlo
wiek

nie rozwin ly ani metafor temporalnych, ani tym bardziej kauzalnych.
Przechodz do analizy przyimk6w dynamicznych.
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2.12. Pol. do

тас.

до

W swojej funkcji przestrzennej dо/до znaczy ruch w kierunku lokaliza

tora aZ do osi

ni cia kontaktu. W metaforze temporalnej тату do czynienia z

przebiegiem czasowym, kt6ry w poziomie zdania okreslaj<t w polszczyznie pre

dykaty sp6jnikowe dop6ki nie... i/lub zanim..., а w j zykи macedonskim додека
не... iIlub пред да... , tj. zdarzenie sformalizowane w postaci propozycjit wyzna
cza granic

czasow't, przed kt6щ rozgrywa si

/ rozegralo si

zdarzenie sforma

lizowane w propozycjiz• Jest to w оЬи j zykach otwarta i stosunkowo dobrze re
prezentowana w tekstach seria derywacyjna. Sfera uZycia jest bliska konstruk
cjom typu przed / пред + substantivum verbale, jednak konstrukcje z dо/до s<t
znaczeniowo bogatsze - wyraZaj<t nie tylko uprzedniosc w czasie, ale i zmian
stanu / sytuacji, wyznaczaj<t jednoznaczn<t granic , punkt zmiany па osi czasu.
Por. pol. Przed twoim przy}azdem bylo tu spoko}nie, tj. 'Dop6ki nie przyjecha
les... / Zanim przyjechales... '; Musimy poczekac do zmiany warl}" tj. '...dop6ki
nie nastqpi zmiana warty', i tylko tak; parafraza z zanim nie wchodzi w gr ;
Мату czas tylko do ogloszenia wyroku, tj. '...dop6ki / ?zanim nie zostanie oglo
szony wyrok' itp. Semantyczny model konstrukcji wymaga w propozycjit as
pektu dokonanego. Тут bardziej uderza neutralizacja r6Znicy aspektowej w
przykladach macedonskich. Por. ... а до доafшьето на Филип 1/ се смениле
вкуnно 9 владетели... Ист37/Ч79

-

'Додека не дошол...'; ...излезе да поигра
'...додека не (почне) да

шах до nланиршьето на идниот бро} ДС20/Ч79 -

го планира...' -

przyklad, kt6rego nie spos6b przeloZyc па polski z uZyciem

transformy!; ...Ке те nуштuме да поседиш ти до nченки бере1Ье РК84/Ч79
'... додека

не (почнат) да се берат пченки ...',

por. pol. do zniw, tj. 'do росщt

kи Zniw'; w оЬи ostatnich przykladach Czaszиle wprowadza do swojej parafra
zy inchoatiw почне, аЬу zaznaczyc punktowy charakter granicy czasowej. Por.
jeszcze: ...се сакаат виCтиHCКU, барем до едно вистинско легнува1Ье в кре
вет БИ10/Ч79

-

' ...додека не легнат вистински...'

- kwantyfikator referen

cjalny (rodzajnik nieokreslony) едно to r6wniez sygnal zmiany punktowej. Ow
punktowy charakter granicy czasowej sprawia, ze znacznie wyzsz<t frekwencj
od konstrиkcji-transform maj<t konstrиkcje, w kt6rych do / до wi<tz<t si

z kon

wепсjопаhщ nazw<t odcinka czasu, por. pol. do wieczora, do }utra, takZe do
zmroku, do obladu, тас. до вечер, до утре, ?до смрачува1Ье, до ручек...
Czaszиle wyоdrфпiа seri
j<t i interpretacj

kontekst6w, kt6re obok temporalnej sugeru

kauzaln't, skиtkow't, nierzadko w kategorii irrealis. Por. ...иг

'...додека не се распадна... " ale
'толку многу скокаше што ке се распаднеше. .'; Колку ликував дека }а за

раше, скокаше до расnаГа1Ье... JС36/Ч80
i

-

.
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давувам во мртовечко отnуштшье...
што да се отпушти мртовечки

БКЛ361Ч80
'толку силно (долго)
I толку силно за да се отпушти ...'; Во калта
-

се валкаат nрегрнатите двоjкu, се штиnат до уништува1Ъе, до смрт...

ЖЧ471Ч80

-

'...додека не се уништат

I ...толку силно се штипат што ке се
JТ491Ч80 'до

уништат'; ...и дните стопати до nрекаnува1Ъе ги броjам .
.

.

-

I толку многу што ке прекапнам ..'; Бев очаен до збуда
лува1Ъе .БИ401Ч80 'толку бев очаен што ке збудалев I многу бев очаен' ...
дека не прекапнам
..

.

-

РrороzyсjЗt we wszystkich powyzszych kontekstach stoi па granicy ,,modyfika
tora sposobu", podkresla maksymalnIt intensywnosc czynnosci wyraZonej w pro
pozycjiz.
W polszczyinie nie znajduj

takiej otwartej serii, istniеjц jеdnak zidio

matyzowane "okoliczniki sposobu", por. пр. (odczuwane dzis jako archaiczne)
smiac sie do rozpuku, czy calowac sie do utraty przytomnosci.
Warto przytoczyc tu i przyklady tautologii, ktбrе Czaszule znajduje
w tekstach literatury ludowej, а kt6re podkreslajIt funkcj konstrukcji до + sub
stantivum verbale jako wykladnik6w intensywnosci: Ке не jaBam до jава1Ъе

РК681Ч81; ...беше го газWl до газе1Ъе. МЦ5-364IЧ81 i in. Czaszule komentu
je: "Конструкциjата до + ГИ е извонредно експресивен начин за актуели
. .

зиртье на интензитетот на предикациjата и е продуктивна во разговорниот
регистер, во одредени типови на литературен дискурс, како и во народни
от jазик." (ibid.).
Konstrukcja dоlдо + substanlivum verbale pojawia si

r6wniez (z od

cieniem finalnym) w zlozonych przyimkach jak pol. droga do. , тас. пат до ...
..

,

.

takZe на чекор до .. wobec polskiego о krok od..
.

*

Nie wyst pujIt jako skladniki zdania prostego rozwini tego nominaliza
cje z pol. ku

I тас. кон «*kъnъ). Jego historyczny odpowiednik ku we wsp61

czesnej polszczyznie jest specyficznie ograniczone stylistycznie, nale.zy do
j zyka ksiItzkowego, wznioslego, arсhаizujцсеgо, jak пр. w zwrocie droga
ku swietlanej przyszlosci itp. W konstrиkcjach z nominalizacjIt ku wyst!tpuje

(Ь) konsekutywnym, por. а.) Robil 10 ku
zbudowaniu mlodych; Pisal l0 ku pokrzepieniu serc.. , Ь.) Ки тети zdziwieniu,
rzadko, z podtekstem (а) finalnym, albo

.

nikt nie zareagowal; Ки mojej radosci, wszystko skonczylo sie dobrze...
Мас. кон nie zna takich оgrаniсzе:б, jednak w konstrukcji z nominaliza
cjIt spotykamy je wy1'lcznie jako implikowany skladnik zlozonych wyrazen pre
dykatywnych i/lub argumentowych, jak насочи кон..., поттикне кон..., nобу
да кон..., чекор кон. . itp.
.
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2.13. Pol. od

тас. од

Przy interpretacji temporalnej transforma z od I од w оЬи j zykach па
zywa zdarzenie, kt6re stanowi па osi czasu punkt wyjscia dla stanu I procesu
nazwanego w propozycjiz• Por. przyk1ady jak роl. Od przyjazdu guwernantki
w domu zapanowal wzgl dny spok6j, tj. 'Odk d przyjechala guwernantka.. .';
Chlopiec jest gluchy od urodzenia, tj. ?' ... odk d si
kraju zajql si

urodzil'; od powrotu do

politykq, tj. Odkqd wr6cil do kraju. . ' ... Zgodnie z moim poczu
.

ciem j zykowym we wszystkich cytowanych, jak i w innych podobnych kon
tekstach bardziej naturaln

fo

przekazania odpowiedniej tresci jest zdanie

proste rozwini te (tj. zdanie z transformv, а nie zdanie zlozone. Пumасz
sobie tym, ze wyj tkowo wyra.znie zaznacza si

to

w tym uk1adzie r6Znica w Ые

rarchii komunikatywnej оЬи propozycji - propozycjat та wyrainie rol
n . Paralelna macedoiiska konstrukcja semantyczna, jak si

sruzeb

wydaje, r6wnie

cz sto formalizuje si w zdaniu prostym rozwini tym, jak i w zdaniu zlozonym.
Por. Од обединувагье на земjата имаше проблеми со cnpoвeдyвarьeтo на
соцjалистичкuте административни мерки

НМ821Ч86

'

...откога I од мо

ментот кога се обедини земjата.. .'; ... тоа денес се бара само по четири го
дини од вoвeдyвarьeтo на институциjата предвремена nензиjа
-

НМ69/Ч87

' ...откако се воведе институциjата ... '; .. .за должностите за кои уште од

СД63/Ч87 ' ..откога сме се роди
...откога се роди' ... Jak widac
ле ..'; То) е сакат од pararьe. КЧ331Ч87
своето paГarьe сме биле преднамерени..

.

-

'

.

z przyklad6w, konstrukcja jest cz sta w stylu administracyjnym i publicystycz
пут; kontekst сщstо podkresla graniczny, przclomowy charakter zdarzenia
sformalizowanego jako transforma.
Nie naleZy do konstrukcji tutaj analizowanych sk din d interesuj ca
wyodr bniona przez Czaszule seria, jak добитокот идеше од nacerьe, черги
те ги носеше од neperьe, луfето се nрибираат од oparьe itp.

тату tu do

czynienia z implikowanymi wyraZeniami argumentowymi, w kt6rych nотеn
actionis wyst puje w funkcji nотеn [oci, por. pol. wraca z pracy, z zakup6w
itp.
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2.14. Pol. od,

z(e) [<*jbz], przez

..

.

тас.

од

Кauzalna seria konstrukcji z od w polszczyznie podlega wyrainym
ograniczeniom semantycznym, natomiast w j zyku macedonskim seria ta jest
bogata i zdolna wyrзZас wiele odcieni zwi<tZku przyczynowego.
Polska konstrukcja z od implikuje iteratywny charakter predykacji, por.
пр. Od ciqglego schylania bolq тnЁе plecy, tj.
'Boll;l mnie рlесу, Ьо cil;lgle si

ze zmienionl;l linearyzacjl;l

schylam I ...musz

si

schylac', czy: Krfigoslup

skrzywil ти sifi od noszenia cifiiar6w, tj. ' ...Ьо dlugo nosit... I cil;lgle nosi ci za
ry'; Uszy bolq od twojego gadania, tj. '...Ьо (cil;lgle) gadasz', lиЬ

w wyniku

dalszej metaforyzacji: ' ...Ьо m6wisz glupstwa' ...

W innych sytuacjach, па kt6re j zyk macedonski reaguje transforml;l z
од, w polszczyznie pojawiajl;l si па og61 konstrukcje z z(e), jak пр. Ву! swiado
ту, ie postqpil tak ро prostu ze strachu, tj. ' ...Ьо si

bal'; Z radosci zapomniala

о wszelkiej ostroinosci... tj. 'Zapomniala... , Ьо tak si

ucieszyla'... Por. tez

konstrukcje z przez, jak пр. Przez twoje gadanie zapomnieliSmy wylqczyc рЁе
cyk ., tj. 'Przez to I Dlatego, ze tyle gadasz...', lиЬ
..

ze zmienionl;l linearyzacjl;l:

'ZapomnieliSmy ..., Ьо ty tyle gadasz'; Przez to sp6inienie zmienil пат sifE caly
rozklad dnia, tj. '(Pocil;lg) si
sp6inH' itp. W gr

sp6ZnH i...' аlЬо 'Zmienil nam si ..., Ьо pocil;lg si

wchodzl;l r6wniez konstrukcje ze zlozonymi przyimkami, jak

z powodu (tego, ie .. .), w wyniku (tego, ie . ..), а w wariancie zdaniowym dlate
go, ie.

. .

Zwraca uwag

pojawianie si

w parafrazach intensyfikator6w jak tak,

tyle itp. - odpowiedni skladnik semantyczny w transformie nie musi miec dys
kretnego wykladnika, сЬос mozliwe i: z wielkiej radosci, przez to cale gadanie
itp.

А oto przyklady macedonskie, kt6re i w tym wypadku czerpi z mono
grafii Czaszule: Од тоа "вaKarьe на шрапнели не можеше да доjде ни до
збор ДС8/ЧIОО

'Затоа што I,Iвакаше...'; МеГутоа, од тоа реско свртува

rьe n02педот како да му се исчанчи ДС671ЧIОО

'Затоа што реско.. .'; Ди

мостен не слушна добро од вревата, од музиката, од тYnKarьeтo... ТГ6ЗI
ЧIОО

-

' ... затоа што толку... тупкаа..'; Пред неа стоеше непознато момче,

бледо и задишано од трчагье.. JБ13IЧIОО

'...затоа што толку трчало. .';
.

Им се витка мевот, им бега папокот од неjадегье. ПМАПl181ЧIОl ... Kon
strukcja ша wysokl;l ftekwencj

w r6znych rejestrach sty1istycznych, dominuje

relacja przyczynowo-skutkowa, podobnie jak w podanych wyzej przykladach
polskich w paraftazach pojawiajl;l si intensyfikatory.
Specjalnl;l seri

stanowil;l omnitemporalne konstrukcje z od I од, sumu

jl;lce ,,Inl;ldrosc ludowl;l" w postaci przys16w lub recept wlasciwego zachowania.
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Istnjej

опе

w оЬu j zykach. Por.

пр. ро l.

Od przybytku glowa nie boli, Od

myslenia nikt jeszcze nie umarl..., тас. Од гледшье фаjде нема, Од леже1Ъе
не се станува поумен Ч158

-

'ако лежи не станува поумен' ,

нува од тешко крева1Ъе СП119/Ч158

'

Жена помет

...ако крева тешко'.

Jak

о

tym

swiadcZ!l proponowane przez Czaszule parafrazy, w konstrukcjach tego. typu
obok przyczynowego pojawia si odcien warиnkowy.
Polskie kauzalne konstrukcje z przez znamy r6wniez w postaci skr6co
nej, z kontekstow1l elizj1l (nominalizowanego w wypadkи transform) wykladni
ka predykatu propozycjit, por.

пр.

Za duio gadasz. Przez ciebie [tj. 'przez twoje

gadanie'] nie moiemy spokojnie pracowac, czy: Bolal mnie zqb. Przez ten zqb
[tj. 'przez ЬОl z ba'] zrezygnowalam z teatru itp. W macedonskim

тату

tu

wyspecjalizowane kauzalne przyimki поради, заради: Поради забот се от
кажав од театарот ...

*

Czaszule podaje dwa przyklady transform kauzalnych (7) z bezposred
nim macedonskim odpowiednikiem polskiego przez w kategorii relacji spacjal
nych, tj. преку, jednak w оЬu wypadkach jego interpretacja budzi w tpliwosci.
Por. Од своjата интуициjа, шмокле, со Koja доагам во допир nреку цица1Ъе
/Ю малиот nрст ... ДС351Ч121
от прст',

-

' ...затоа пrrо

/ ..кога / . ако го цицам мали
.

..

i: .Преку додатно оnтоварува1Ъе на земjоделските производители

ги обезбедивме nотребните средства (засlsсзане) Ч121
датно ги оптоваривме.. .'.

watna bylaby parafraza

'

-

' ...затоа што до

Wydaje mi si , ze w оЬu wypadkach bardziej adek

...така

/ на таков начин што ...', а wi c тату tu do

czynienia z modyfikacj1l wyraZenia predykatywnego, tj. z konstrukcj1l obj t1l w
naszej formule zdaniowej symbolem

"р".

Por.

podatk6w zwiekszono przychody budietu. , tj.
..

пр.
'

polskie: Przez podniesienie

w drodze ... ', 'W ten spos6b

ze ... ' itp.

2.15. Pol.

w

czasie gdy / podczas gdy

тас. низ

Wlltpliwosci budzi we mnie r6wniez temporalna (kauzalna7) interpreta
cja, jakll Czaszиle przypisuje macedonskim konstrukcjom z низ, kt6re w wy
miarze przestrzennym odpowiada polskiemu (po)przez. Sposr6d pi ciu poda
nych przyklad6w w dwu wypadkach mog

przyj c, ze w gr

wchodzi paralelny

przebieg czasowy; od tych przyklad6w zaczynam prezentacj

materialu

тасе

donskiego: ...низ возбудливото занесно шеnоте1Ъе претите на оnтегнати

74
'
те раце факаа во пространството нешто необuчно... fА40/Ч67
... доде
ка возбудливо занесно шепотеа . '; Моето младо тело се здобиваше низ
-

..

броjните божествени буде1Ьа со силата. СД631Ч67 - ' ...додека божестве
но се будеше... / ...затоа што . '. W podobnych kontekstach mozemy uZyc pol
.

.

skiej konstrukcji temporalnej, wprawdzie nie transformy, lecz eksplicytnego
zdania zlozonego z predykatem 'w czasie, gdy...', 'podczas gdy.. .'. Kolejne
przyklady podawane przez Czaszule роddаjЦ. si

raczej interpretacji z ротосЦ.

wyraZе:б, jak 'w drodze', 'poprzez', 'tak ze...' i паlеZЦ. do klasy modyfikator6w
centralnej predykacji, por. Низ nреисnитува1Ьата старечки доагаат такви

те нешта често. СД42/Ч67

(?);

.

'Додека·(Кога) старците се преиспитуваат'

..имаше стрмоглаво nонира1Ье во можноста низ тоа самоунитува

1Ье...да се стане еднаш за секогаш на}nосле ево}. КЧЗllЧ67
затоа што се самоуништува ...' ... Por. jeszcze:

. .

'...додека /

.набргу ке ja боцнат заспа

ната Европа и, низ жестока борба, ке ja поведат кон нова, nоинаква
светлина. мпзо

-

'преку', 'по пат на ...', 'на таков начин што жестоко ке се

бори ... ' itp.

2.16. Ро1. mi dzy

-

тас.

Mery

Zupelnie marginalny charakter та jedyny podawany przez Czaszule
przyklad transformy z Mefy: ... а дека Mefy нивното nрактикува1Ье му оста

нува чисm, слободен мисловен простор, БИ291Ч67

'...додека тие практи

куваат ...'; nie umiem dla tego kontekstu znalezc paraleli polskiej z mif:dzy. Na
suwаjЦ. mi si

przyklady jak Mit;;dzy kolejnymi wyЬисhатi gniewu spokojnie

dyktowal dalej. , со moznaby parafrazowac jako 'dyktando przerywaly kolejne
. .

wybuch gniewu', 'wielokrotnie wybuchal gniewem рrzеrywаjЦ.с dyktowanie'
itp. Por. tez пр. Mit;;dzy atakami choroby znajdowal czas, ieby-popracowac, tj.
'kolejne ataki choroby przeplataly si

z okresami, kiedy m6g1 jeszcze praco

waC'. R6wniez па gruncie polskim sц. to konstrukcje marginalne. Nota Ьеnе ро
dane wyzej przyklady polskie, zgodnie z implikacjq" jakЦ. niesie mit;;dzy, wyra
ZаjЦ. czynnosc wielokrotnq" podczas gdy parafraza Czaszule sugeruje przebiegi
paralelne.
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2.17. Pol. ро

тас.

по

Wsрбlczеsпа sytuacja роlвЬ zadecydowala о wl'tczeniu ро do serii
рrzyimkбw о dynamicznym znaczeniu przestrzennym, jak w chodzic ро mies
cie, biegac ро ogrodzie itp. Jednak Кореспу (1973: 179) jako podstawowe znа
czenie podaje nast pstwo w czasie i to jest wlasnie znaczenie, ktбrе wi<tZe odpo
wiednie konstrukcje polskie i macedonskie. Por. пр. polskie: Ро przyjezdzie
Janka zacz ly si

niekonczqce si dyskusje о przyszlosci Kasi, tj. 'Kiedy przyje

сЬаl Janek. ..', 'Ро tym jak przyjechal Janek...', 'Od kiedy przyjechal Janek...'
wielosc parafraz zdaniowych sugeruje, ze transforma najpeJ:niej oddaje znacze
nie nastwstwa w czasie; w proponowanych parafrazach odpowiednie znaczenie
niesie аlЬо wy1'tcznie aspekt czasownika, аlЬо zlozone predykaty temporalne
typu po tym jak, czy od kiedy, tj. wykladnikiem nast pstwa jest nadal przyimek,
ponownie ро, ew. od Por. jeszcze: Ро zakonczeniu rozmowy czulam wyrazny
niesmak, tj. 'Ро tym jak ./ Кiedy zakonczylam rozmow . ./ Кiedy skonczylismy
..

.

rozmawiaC ... ', czy: Ро odwiezieniu Hani do dziadk6w zabralam si
'Ро tym jak. . .', ew. 'Odwiozlam Hani ... i...'

do pracy, tj.

we wszystkich wypadkach naj

bardziej naturaln't form't przekazania odpowiednich tresci wydaje si

zdanie

proste rozszerzone transform't z ро.
Na pograniczu konwencjonalnych okreslen czasu stoj't takie zwroty, jak
ро obiedzie 'ро zjedzeniu obiadu', ро kolacji, ро pracy 'ро ukonczeniu pracy,
ро wyjsciu z miejsca pracy', ро mszy, ро szkole itp. Warto jednak wsponmiec,
ze nie wszystkie prymame konwencjonalne nazwy оdсinkбw czasu l'tcz't si
bez ograniczen z przyimkiem ро, por. ро godzinie, ро miesiqcu, ро roku, ро
chwili, ро jakims czasie .. , ale tylko ро niespokojnej I dobrze przespanej. .. nocy,
.

ро посу wypelnionej czekaniem... , ро pelnym wraien I m czqcym dniu, ро dniu
sp dzonym па szukaniu. , ew. ро uplywie dnia I nосу, аlе сЬуЬа nigdy *!? ро
. .

dniu. ро nосу.

Ти na1ez't tez zwroty jak тат to ро ojcu I ро matce, konwencjonalne
w moim posiadaniu) ро smierci ojca /

skr6ty z czegos w rodzaju '(to si znalazlo

matki'. Por. takZe tytulem komentarza, а wi c raczej zwi'tzku asocjatywnego,
niz przyczynowego: Х та niebieskie oczy ро matce, .. Jest blondynem ро ojcu,
tj. 'takie miala jego matka', 'taki byl jego ojciec' itp.

А oto przyklady rnacedonskie: Наjnосле, по многу nре.мислувшье, moj
реши да ja побара nО,,\1.0шта на Гога БКЛб5/Ч83
ваше многу

. . .

-

'... откако се премислу

'; По денонок.ujа чека1Ье u трака1Ье од еден колосек до друг.

возовuте ja наnуштаат станицата. КЧ13/Ч83

-

'...откако чекаат и се тра

каат деноноКиjа.. .'; Треба да се овозможи израелска констрола над ова
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'откако ке
nодрачjе по nовлекувшьето на нивните единици... НМ821Ч83
се повлечат ..'; Либералите не се закрепнати по разидувшьето со СПд.
НМ82/Ч83 - ' ...откако се разидоа (?) со СПД...'; ПО кусо задржувшье во
-

.

Вавилон, Александар се нашол во Суса... Ист44/Ч84 - 'Откако се задржал
кратко време.. .'; ...но по секое отрезнувшье - заnочнуваше ново nие1Ье.
'...ceKoj пат откако ке се отрезневме ...' ... Sporadycznie w funkcji
JС7/Ч85

przyimka moze si pojawie потем: Потем некое време оде1Ье, се cepmuja...
'...откако одеа некое време...' ... Przytoczylam wi ksz'\; П0ве
przyklad6w, аЬу udokumentowa6 moje wrazenie, ze w j zyku macedonskim
wobec istnienia i stosunkowo wysokiej frekwencji predykat6w sp6jnikowych

БМ69/Ч85

-

откако i откога

-

ranga i frekwencja transform z по jest nizsza niz w pol

szczyznie.
Obok temporalnej istnieje druga sfera uZye, w kt6rej macedonski prefe
ruje transform z по, а w polszczyZnie konkuruje ро i z(e). Punktem wyjscia dla
uZyc tego typu jest, jak si wydaje,struktura semantyczna '(po)zna(wa)6 kogos
ро czyms' ,jak w starym powiedzeniu роznас раnа ро cholewach. Poznac to tu
taj tyle со 'zidentyfikowae', czyli тату do czynienia z wariantem rekcyjnym
pol. (po)znac, тас. (nо)знае i z wyrazeniem argumentowym akomodowanym
. odpowiednio przez przyimki ро i z(e) w j zyku polskim i по w j zyku тасе
donskim, por. пр. pol. Poznalem go ро glosie wobec пр. aktor znany ze swoich

kaprys6w itp., тас. Го nреnознав по гласот i То} е познат по своите неод

говорни nостаnки itp. Por. tez zwroty z motywacj'\; kauzaln'\; (?) jak pol. Polak

z wyboru, Francuz z pochodzenia, czy тас. Полjак по потекло, Фрацузин по
избор itp. W j zyku macedonskim spotykamy tez transformy z odcieniem wa

runku, por. Оваа девоjка е и надворешно, по своето држе1Ье, нивни типи
чен nретставител. БКЛ181Ч114 - '...по тоа како се држи / затоа што така

се држи ..'; Друг еден стражар почна да тупа по вреките, да види што
.

и;uа внатре. По чукшьето изгледаше дека нема друго нешто. ВН66/Ч114

, ... затоа што така чукаше / по тоа како чукаше... '... Kauzalna parafraza

Czaszule wydaje т] si malo adekwatna. Polszczyzna w takich wypadkach rea
guje zidiomatyzowanym zwrotem sqdzqc ро. . . tj. 'jesli s'\;dzic I s'\;dzimy ро...,
jezeli s'\;dzimy / wydajemy s'\;d па podstawie ...', sщd moja propozycja, аЬу
widzie6 tu wtщсопе zdanie warunkowe. Por. пр. pol. Sqdzqc ро wymowie, nasz
ko/ega pochodzi ze Slqska, czy: Pawel, sqdzqc ро zасhоwаniи,jеst bardzo pew
пу siebie itp. Transformy tego typu funkcjonuj'\; jako modyfikatory w grupach

imiennych.
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2.18. Роl.

wedlug {<*-dblg-J

Chodzi о grup

тас.

според [<*-r d-J

przyklad6w znaczeniowo bliskц. wspomnianym w ро

przednim paragrafie. ОЬа przyirnki, tak polski jak i macedonski, ше wyst рujц.
dzisiaj w znaczeniu przestrzennym. Najcz sciej sщ przywolaniu czyjejs
opinii, por. pol. wedlug Kowalskiego , шас. според Попоски... itp., przyczem
...

transformacja nie prowadzi do powstania zdania prostego rozwini tego, lecz
zmienia hierarchi

propozycji w zdaniu prostym z argumentem propozycjonal

пут, por. пр. Janek mowi / twierdzi, Йе... - Wedlug Janka. ., czy Петре мисли
.

дека... - Според Петре .. , itp. Istnieje jednak i druga, rzadsza sfera UZyc,
.

bliska

jak wspornnialam - transformom z ро / по. Por. пр. Wedlug zaslug Ja

nek powinien Ьус wymieniony па pierwszym mie}scu, tj. 'Jezeli oceniamy / ро

r6wnujemy zaslugi, to... ', czy: Wedlug obiektywne} wartosci }ego wkladu, Janek
та prawo decydowac, czy. ., tj. 'Jezeli wezmiemy pod uwag .. .'. Por. шас.
.

Според очекувшьата на планери, стапката ке се намали. НМ82/Чl15

'Според тоа како / што очекуваат.. .'; por. i: Суде}ки според nредуnредува
rьaтa на nроизводител.ите . НМ82/Чl15, gdzie шашу literalny ekwiwalent
..

polskiego sqdzqc ро . Jak wynika z рrzyklаdбw, sц. to uZycia typowe d.la j zyka
.

.

administracji, drobnej informacji prasowej itp. Jednak w macedonskim i w tym
wypadku sfera uZyc jest szersza, por

.

.

. .ама според едно ситно тpeneperьe

што му го зафати срцето то} заклучи дека куката може да биде само
црква ТГ2З/Чl15

како... '

'

...затоа што срцето почна да му трепери / според тоа

i zпбw, wbrew proponowanej parafrazie, interpretacja kauzatywna,

przyczynowa, wydaje ш! si

wtбrnа, implicytna, nadbudowana nad еksрliсytnц.

mоdуfikасjц. wyrazenia predykatywnego.

W ten spos6b wyczerpalismy zas6b transform zdominowanych przez
przyimki, kt6re mаjц. w podstawie relacje przestrzenne (przyczem - jak widzie
lismy - пiеktбrе z nich we wsрбlczеsпуm j zyku nie sц. juz zdolne do wyrazania
takich relacji). Zanim przejd do przedstawienia pozostalych dwu grup trans
form przyimkowych
(2.17.) kauzatywnych juz w samej podstawie, i (2.18.)
asocjatywnych, egzystencjalno-posesywnych, chcialabym ро kr6tce sformulo
wac wшоski, jakie паsuwаjц. si

па podstawie рrzеglц.du transform z rеlасjц.

рrzеstrzennц. w tle:
konstrukcje typu: przyimek + substantivum verbale, czy szerzej:
przyimek + nотеn abstractum роjаwiаjц. si
funkcjach: (1) jako wyrazenie argumentowe,

w tekscie оЬи j zyk6w w trzech

(2) w gl bszym uwiklaniu syntak

tycznym, jako czysc grupy imiennej, oraz (3) jako ekwiwalenty (transformy
kondensaty) ciц.gu: predykat sp6jnikowy + implikowane przez ten predykat zda
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niowe wyraZenie argumentowe; dalsze uwagi odnosnt si wylttcznie do tej trze
ciej funkcji;
interesujttce nas transformy to konstrukcje stare, nierzadk:ie w j zyku
staro-cerkiewno-slowianskim; w pewnych sytuacjach zdania proste rozwini te,
tj. zdania z transformtt, zdajtt si bardziej adekwatnie oddawac odpowiednitt

tresc niz zdania zlozone; cittgi sp6jnikowe, jak: ро tyт, jak..., przez 10, :ie.. itp.
wskazujtt па wt6mosc wielu formalizacji zdaniowych; wr6cimy do tego proble
ти ро zakonczeniu przeglttdu wszelkich konstrukcji przyimkowych;
strefa uZycia analizowanych konstrukcji w znacznym stopniu pokry
.

wa si ze streftt uZycia imieslow6w przys16wkowych;
paralelizm polsko-macedonski jest znacznie wyraZniejszy w wypadku
konstrukcji z najstarsnt i morfologicznie najprostsztt gruPtt przyimk6w, czyli
w щраdШ konstrukcji starszych.
moZna chyba zaryzykowac twierdzenie
Macedonski prezentuje przytem, jak si wydaje, starszy etap rozwoju tych kon

strukcji. Jak wykazala nasza analiza - w wielu wypadk:ach Zywym macedon
skim seriom derywacyjnym odpowiadajtt kr6tkie, zarnkni te serie lub pojedyn
cze, reliktowe, spetryfikowane konstrukcje polskie;
interesujttce nas konstrukcje, zwlaszcza konstrukcje nowsze, stt cz sto
wyraZnie nacechowane stylistycznie: w stylu skondensowanym, naukowym czy
administracyjnym, inwentarz tych konstrukcji jest wi kszy а frekwencja wyzsza
niz w prozie artystycznej;
- w procesie derywacji semantycznej pierwsza pojawia si

transforma

temporalna, w dalszym kroku, ewentualnie, transforma kauzatyWna. Niekiedy 
jesli w gr

wchodzi paralelizm dwu przebieg6w czasowych - lepszym, styli

stycznie zr czniejszym ekwiwalentem zdan z transformtt temporalntt okazujtt si
nie zdania zlozone czasowe, lecz zdania z asocjatywnym predykatem sp6jniko
wym; warto przy okazji odnotowac brak starych niemotywowanych przyimk6w
о prymamej interpretacji temporalnej;
lineamy charakter czasu sprawia, ze wiele r6znych relacji przestrzen
nych reflektuje si

w transformach temporalnych jako jedyne dwa wyr6Zniane

przez nas typy nast pstwa w czasie, odpowiednio nast pczosc i uprzedniosc;
r6Znice mi dzy relacjami przestrzennymi statycznymi i dynamicznymi znajdujtt
wyraz w zdolnosci relacji dynamicznych do markowania granicy czasowej (por.
пр. stosunek ро / по do od / од, czy przed / пред do do / до;
rzadk:ie Stt wypadk:i, kiedy
nej - funkcj

w rezultacie dalszej kondensacji formal

czlonu konstytutywnego transformy od nотеn abslractuт jako

wykladnika predykatu przejmuje czlon konstytutywny odpowiedniego wyraZe
nia argumentowego, jak w wypadku polskich konstrukcji typu: przez twoje ga
dulstwo > przez ciebie, przez lekkoтySlnosc Jurka > przez Jurka itp.;

- transformy konstytuowane przez rzeczowniki odslowne w ograniczo
nут zakresie "dziedzicz ' ро formach finitywnych mozliwosci modyfikacji
syntaktycznej; о skladajttcych si

па ten proces regulach derywacji syntaktycz
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nej por. ТОПОЛИlьска 2003; tutaj wypada odnotowac, ze w iпtеrеsujц;суm nas
typie transform pojawiaj", sii( па og61 wуlц;сzniе modyfikatory ,,z pierwszych
pozycji НпеarnусЬ w grupie imiennej", tj. przede wszystkim wykladniki refe
rencji, kwantyfikacji ilosciowej i szeroko poji(tej relacji posesywnej;
-linearyzacja transformy, tj. propozycjit, w stosunku do propozycjizjest
па og61 swobodna, regulowana przez mechanizmy topikalizacji tekstu, jednak
w оЬи analizowanych ji(zykach transformy wykazuj", tendencjy do pozycji
inicjalnej; w wielu wypadkach fakt ten znajduje uzasadnienie w ich charakterze
anaforycznym.

2.19. Transfonny zdominowane przez przyimki
prymamie kauzatywne
Dominuj", w tej grupie przyimki nowsze, zlozone, powstale w toku sa
modzielnego rozwoju poszczeg61nych jyzyk6w slowianskich, jest to jednak
"mlodosc" wzgli(dna
niekt6re z nich, tak ро stronie polskiej, jak i macedon
skiej, znajdujemy juz w najstarszych zabytkach sredniowiecznych. W pol
szczyznie obok form jak dzi ki + Dat, kt6re norma proskryptywna ogranicza,
nie zawsze skutecznie, do "przyczyny pozytywnej", czy dla + Сеn «*dblja,

Кореспу 1973 : 55), о znacznie dzisiaj ograniczonej w iпtеrеsujц;сеj nas funkcji
kolokacji, pojawiaj", siy zlozone zwroty jak z powodu, w celu itp. W jyzyku та

cedonskim тату zlozone przyimki поради i заради zbudowane па starszej
formie *radi znanej wg Kopecnego (1973 : 228) calej poludniowej i wschodniej
slowianszczyznie z wyjц;tkiеm jyz. bialoruskiego. Semantyczna opozycja
mi!(dzy поради i заради jest, w terminach normy proskryptywnej, asymetrycz
па: поради niesie zar6wno znaczenie przyczyny, jak i celu, podczas gdy заради
w zasadzie winno wprowadzac jedynie zdania finalne, jednak w praktyce ich
sfery funkcjonalne krzyzuj", siy tak w polu relacji 'przyczyna', jak i w роlи re
lacji ·cel'. D1a naszej tematyki nieobojytne jest, ze w оЬи jyzykach do funkcji
wykladnik6w relacji kauzatywnych awansuj", - па zasadzie, jak тоznа przy
puszczac, tak znaczenia leksykalnego, jak i gramatycznego nefinitywne formy
werbalne. W macedonskim s", to imiesl6w бидеjки, о kt6rym byla mowa w ро
przednim rozdziale tej rozprawki, oraz rzeczownik odslowny благодарение
на ; w polszczyznie podobn", drogi( przeszedl (przechodzi?) imiesl6w zaw
dzi czajqc + Dat, por. i serbskie захвшъуjуhи.
Nizej podaj!( garSc reprezentatywnych przyklad6w polskich i macedon
. ..

skich z przyimkami kauzatywnymi:
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Pol. Zrobi/am 10 wy/qcznie dla przyjemnosci

relacja celu lub przyczy

пу: .. .2�eby sobie sprawic przyjemnosC', ' ...Ьо chcialam sobie sprawic przyjem
•

nosC'; Dla jego kaprysow nie moiemy odkladac zebrania

relacja przyczyny:

'Dlatego, ze оп kaprysi ... '... - transformy z dla Slt Zywe, jak si wydaje, g16wnie
w sferze stan6w emocjonalnych, zwroty jak: dla napisania artykulu mUSZfE... ,
dla zrobienia tego Irzeba... brzmilt arch.aicznie i nienaturalnie. Dla wyst puje
prymarnie z nazwami istot Zywych, gl6wnie ludzi, i w6wczas r6wniez cz sto
odpowiednie grupy imienne majlt funkcj

transformy, por. пр. Daj

с; 10 dla

Hani, tj. ' ...zebys przekazala Hani' itp. Por. dalej: DzifEki / Zawdzi czajqc two
jej inlerwencji udalo пат si
leS ... ', czy

ironicznie

(о zalatwic, tj. 'Dzi ki temu, ze interweniowa

Dzi ki / Zawdzi czajqc twojej interwencji са/а sprawa

przepad/a... DzifEki i zawdzifEczajqc, podobnie jak dla, cz sto wyst puje z naz
wami osobowymi, сЬос proporcje slt tutaj inne, а polltczenia z rzeczownikami
odslownymi majlt wyzsщ ftekwencj i szerszy zakres uZyc niz w wypadku dla,
por. DzifEki niemu mogliSmy wyjechac па czas, tj. 'Dzi ki / Zawdzi czajltc jego
ротосу / interwencji / punktualnosci / post powaniu / kontaktom.. .'; ?za
wdzi czajqc jemu... budzi moje wlttpliwosci, а forma zaimka potwierdza, ze та

ту do czynienia z "fonologicznym czasownikiem ", а nie z przyimkiem; bez tej
fonologicznej komplikacji nie та blokady: zawdzifEczajqc wam / Наn; / Jurko
wi, itd. Jednak najpowszechniejsze i jedynie neutralne w tekscie polskim s<t
transformy ze zlozonymi przyimkami, jak: Z powodu jego odmowy sprawa пат
si skomplikowala, tj. ' ...Ьо оп odm6wil / ...dlatego, ze оп odm6wil'
па w paraftazie linearyzacja wchodz<tcych w gr

zmienio

dwu propozycji, tj. zmieniona

topikalizacja, potwierdza, ze transforma та niezalezne prawo obywatelstwa w
tekscie. Linearyzacja: propozycj<lz + propozycjat, tj. Sprawa пат si skompliko
wa/a z powodu odmowy Х-а / . Ьо Х odmowil ротосу swiadczy о szerszej sfe
..

rze uzyc zdania zlozonego niz zdania prostego rozszerzonego. W wypadku rela
cji celu sytuacja jest mutatis mutandis podobna, ale linearyzacja odwrotna, por.
пр.: W celu lepszego zapoznania sifE z tekstem proklamacji, zabralam go do do
ти, tj. 'АЬу sil( lepiej zapoznac...' i Zabra/am tekst do domu, аЬу si

z nim

lepiej zapoznac; ? ' ... w celu lepszego zapoznania sifE z nim' brzmi niezr cznie
w izolacji i r6wnie niezr cznie "wchodzi w kontekst ". Opisana r6znica wydaje
si logiczna, zwazywszy przeszlosciowlt projekcj przyczyny i przyszlosciowlt
projekcj celu.
Мас. Поради ненавремено донесувшье на план ските задачи, поради
неnочитУ6mъе на работната и технолошката дисциплина u иереализи
pafbe на стабuлизационата програма, постои неусогласен.ост..

Ч95

.

НМ82/

'Затоа што ненавремено се донесени / донесувани манските задачи,

затоа што не се почитува.. .'; ...се збогатуваат на С.«етката иа заедиица
та, поради нереалио оданочуваfbе и поради неnлакаfbе даиоци. НМ82/Ч96
' ...затоа што се нереално оданочени и затоа што не плакаат даноци'; Не
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ке да беше тоа само поради открившьето на пролетта и влегува1tJето во
црквата. ТГ611Ч96
'...затоа што ja откриjа пролетта и затоа што вле
гоа...'... Czaszule dodaje komentarz, ze w wypadkach, kiedy konstrukcje z по
ради wyrаZаjЦ. przyczyn - zgodnie z jego sfonnulowaniem
og61nej natury,
а nie ЬеzpоSrеdniЦ. przyczyn w sekwencji zdarze:6, nie mоgЦ. one Ьус zasЩрiопе
przez inne transfonny przyimkowe, i ilustruje to przykladem: Состанокот е
одложен поради Heмa1tJe кворум (zaslyszane w rozmowie) ?од Heмa1tJe кво
рум, *заlcо He.;Wa1tJe кворум

(1)

(ibid. 98). А oto dwie serie konstrukcii z заради:
relacja 'przyczyna': ..одложена (свадбата) на молба од Наума Мутав
.

flиjа заради jавеното врака1tJе на Милана. КЧ86/Ч99

'

... затоа што се ja

вило .. .'; Колку пати морав да се црвенам заради Лемовите чудни постап
ки,

заради неговото безумно зшьубува1tJе... ЖЧ99/Ч99

'... затоа што без

умно се зюъубуваше.. '; ..Ja отфрли nриказнта на Софиjа пред офицерка
.

та главно заради слабата точка во неа
КЧ/Ч99

молче1tJето на самиот Наум.

'...затоа што молчел самиот Наум' ... ;

(2)

relacja 'cel': . . мора по
.

решително и поефикасно да се делува заради заздравува1tJе на стопански
те текови. НМ82/Ч146

'... за да заздРават стопанските текови'; Заради

заjакнува1tJе на централната власт и консолидациjа на целата земjа, то}
сnровел низа реформи. Ист361Ч147

-

' ...за да ja заjакне / за да се заjакне.. .';

...делегтот, заради врше1tJе на своjата должносm, има право да бара
податоци.. . ИИИ-1l3/Ч147

-

'... за да (може) да ja врши cBojaTa долж

ност .. .' ... Ти rбwпiеz Czaszule zwraca uwag

па иоgбlпiопу charakter сеlи

(podobnie jak w serii z поради иоgбlпiопу charakter przyczyny) w stosunku do
modelu за

+

sиЬstаntivит verbale, podkresla tez, ze celowe konstrukcje z зара

ди SЦ. charakterystyczne дlа j zyka administracji i prasy, со роtwiеrdzаjЦ.
wszystkie podane przez niego przyklady. Wtбmу zlozony przyimek благодаре
ние на . odpowiada literalnie (etymologicznie i semantycznie) polskiemu dzi ki
.

.

/ zawdzi czajqc, por. пр. Само благодарение на неговото ангажира1tJе усnе
авме да jа завршиме таа работа, Т.е. 'само поради тоа што TOj (толку) се
ангажирал... " czy: Наjnосле се заврши добро благодарение на вашата по
о'ИОШ,

Т.е. ' .. .поради тоа што вие ни помогнавте' itp.
Jak wynika z tego krбtkiеgо рrzеglЦ.du, przyimki о semantyce wylЦ.СZ

nie kauzatywnej majЦ. z reguly charakter wtбmу

ЬazujЦ. па prymamych przy

imkach przestrzennych iIlиЬ па niefinitywnych fonnach werbalnych. Sитта
sиттаruт cz stsze s

zwlaszcza w literaturze pi knej, transfonny kauzatywne

Z derywatami semantycznymi рrzyimkбw przestrzennych niz te z wyspecjali
zowanymi przyimkami (wyrazeniami przyimkowymi) о znaczeniu wуlЦ.сzniе
.

kauzatywnym.
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2.20.

Transformy z pol. z(e) [<*sъj, bez

тас. со,

без,

освен...

Тrzесiц. grup przyimk6w spotykanych w intеrеsujц.сусh nas transfor
"
шасЬ trudno "ochrzcic adekwatnie. W рсушarnуш uZyciu Ьywаjц. one okresla
пе jako "egzystencjalne" lub - w szerokim sensie

posesywne, sуgnаlizujц.

obecnosc lub brak danego obiektu. Odpowiednie transformy miеwаjц. parafrazy
asocjatywne, lub
rzadziej - temporalne, а iпfоrmujц. о obecnosci lub braku
"
tzw. czynnika tоwаrzyszц.сеgо, "okolicznosci , sytuacji, zdarzenia wyraronego
w propozycjit, а istotnego dla przebiegu zdarzenia wyrazonego w propozycjiz•
Jak z tego opisu wynika - semantycznie nie r6Zniц. si

zasadniczo od transform

dotychczas analizowanych, jedynie charakter dоminujц.сеj relacji bywa mniej
precyzyjnie okreslony, nierzadko jest опа wieloznaczna w terminach typowej
dla predykat6w sp6jnikowych i przyimkowych derywacji semantycznej, od
prostej asocjacji, poprzez relacj

па linii czasu, do r6Znych odcieni relacji kau

zatywnej.

2.20.1.

Pol. z(e)

тас. со

Jak wynika z tego, со powiedzialam wyzej, transformy z z(e) / со repre
zеntujц. саlц. gam
Zaczn

wariant6w semantycznych bez ostrych granic mi dzy nimi.

od przyklad6w, kt6re роzwаlаjц. па interpretacj

czysto аsосjаtywnц..

Por. pol. Z niepokojem w glosie zapytal Janka о pow6d takiego post<W0wania.
tj. 'Zapytal Janka о pow6d takiego post powania i w jego glosie slychac bylo
niepok6j / i Ьуl рщ tym wyrainie niespokojny'; Z obrzydzeniem odsunql od
sieble talerz, tj. 'Poczul obrzydzenie / Ogam lo go obrzydzenie i оdsunц.l od
siebie talerz' lub 'Оdsunц.l od siebie talerz i odczuwal przy tym obrzydzenie';
Odrzucil naszq propozyck z wyrainym lekcewaieniem, Ч. 'Odrzucil nаszц. pro
pozycj

i okazal nam przytem wyraine lekcewazenie' itp. Мас. Откако си ja

кладе главата на маса, заспа СО грчегье. JБ4/ЧЗ3
.

'...а притоа rpчеше';

. со неискаж/mво чудегье nрашаше Елица JaHecKa гладно голтаjки ги nро
.

читаните редови ... ЖЧ8б/Ч33

'...а притоа се чудеше неискажливо'; . .ре
.

че Наумче СО одвaj скриено олеснувагье. ДС27/Ч33 - '...а притоа едваj крие
ше дека му олеснува' ... Przyklady tego typu па og61 сharaktеryzujц. stan psy
chiczny bohatera, stan, kt6ry towarzyszy i nie rzadko motywuje gest / post pek
wyrazony w propozycjiz• Parafrazy mоgц. rniес r6zny aspekt, przyczem aspekt
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dokonany silniej uwypukla 6w moment motywacji. Jeden krok dzieli takie przy
klady од kontekst6w, w kt6rych stan wyraZony w transformie stanowi tlo dla
zdarzenia wyrazonego w propozycjiz i koincydencja w czasie umozliwia para
fraz

tеmроralпц.. Por. pol. Powitalam go z radosciq, tj. 'Bylam radosna / Од

czuwalaт radosc, юеду go witalaт', czy Z uwagq Sledzilam jego slowa, tj.
'W

/ Bylaт skoncentrowana, kiedy go sluchalam', тас ... со

zalam uwag

.

гадеlЬе го згмечи оnyшокот. ДС211Ч33 - '... а притоа се гадеше / се гадеше

кога го згмечуваше'

przy interpretacji temporalnej dochodzi до zmiany ше

rarchii komunikatywnej - informacja о odczuciach bohatera wyst puje па
pierwszy plan. W calej tej grupie przyklad6w

со zrozumiale - obowiцzuje ko

referencja wykonawc6w czynnosci wyraZonych w obu propozycjach.
Mozliwa jest w tej sytuacji r6wniez interpretacja transfonny jako modyfikacji
gl6wnej predykacji,

со

zdaje si<:) sugerowac mozliwosc zastцpienia jej przyst6wkiem,

por. powitalam z radosciq I radosnie, Иешиаm z uwagq I uwainie.
radosna... ,Sledzilam skoncentrowana.

..

Por.

о

..

wobec: powitalam

tym szerzej Grzegorczykowa 1975.

Temporalna seria z(e) / со zaleznie од aspektu konstytutywnego predy
katu propozycjiz oznacza paralelizm dwu przebieg6w czasowych (aspekt niedo
konany), lub granic

па liпН czasu - росzц.tеk procesu / stanu wyrazonego w

z aspektem niedokonanym: Ze zbliianiem
si swiqt podniecenie w domu roslo, tj. 'W miar jak zblizaly si swi ta. . / Кie
dy zblizaly si swi ta.. .'; Z narastaniem huku motorow rozmowy przy stole
cichly, tj. 'W miап jak narastal huk motor6w . ./ Кieдy narastal huk motor6w.. .';
Z oddalaniem si burzy dzieci powoli wracaly do zabawy, tj. 'W miar jak

propozycjiz. Por. polskie konstrukcje

.

.

oddalala si

burza... '

we wszystkich przykladach, podobnie jak w innych

konstrukcjach z aspektem niedokonanym, transforma wyraZa proces о narasta
jц.сеj lub mаlеjц.сеj intensywnosci, przyczem parafraza ujawnia mozliwosc dwo
jakiej interpretacji: о Не parafraza typu 'w miar

jak...' moze aludowac па kon

kretny jednorazowy uklad zdarzen, parafraza z kiedy sugeruje powtarzalnosc,
iteratywny charakter ukladu. W t1e relacji temporalnej wyczuwa]na jest zazwy
czaj relacja kauzatywna. Por. parale]ne przyklady macedonskie: Со llаближу
вmьето па летllиот период се поставува и nрашmьето како да се задово
ли и nотрошувашката на водата што неми1l0вно ке се наголеми, uаnоред
но со зголемувmьето на жештината НМ56/Ч68

'Додека се наближува

летниот период ... , додека (напоредно ) се зголемува жепrrината . / Како
..

што се наблнжува... , како што (напоредно) се зголемува. .'; СО разденува
.

1Ьето стравот се раСnЛ.ивнувал. СJ39/Ч68 - 'Додека / Како што се разде

нувало... '. Komentarz Czaszule w nieco innych slowach przekazuje te same оЬ
serwacje, kt6re narzucila пат analiza przyklad6w polskich: "Процесуалноета
избива на прв план посебно ако Т.Н. матрична реченица, Т.е. еооднесената
реченична предикациjа е составена од глагол од имперфективен вид. Тоа
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ja елиминира можноста од кондензиран,е на значен.е на постериорност или
каузалност." (ibid. 69). W korpusie Czaszule znajduj r6wniez przyldady о in

terpretacji jednoznacznie iteratywnej, jednak bez eskalacji procesu, por. пр. Со
иде1Ьето на Гуnците идеше и некое построение во селото: се случуваше
ajeaH да пукне... JС46/Ч69

-

'Кога идеа tупците...', czy: Во априлското ут

ро со бомби без тревоги, со влегува1Ьа во засолништа без излегува1Ьа...

ВМ79/Ч69 - '...кога се влегуваше...' ..

.

Przyklady, kt6re wymаgаjц. w parafrazie aspektu dokonanego, mаjц. w

оЬи j zykach wyZszц. frekwencj

frazy, poniewaZ - jak wiadomo

w tekscie. Swiadomie m6wi

о aspekcie рта

macedonskie nomina deverbativa sц. regular

nie derywowane jedynie od czasownik6w niedokonanych; konstrukcje, kt6re sц.

przedmiotem naszej analizy, to jeden z wielu dowod6w, ze w planie semantycz

пут te deverbativa оьsrugujц. оЬа warianty aspektowe. Zaczynam, jak zwykle,
od przyklad6w polskich: Z przyjazdem Jurka sytuacja ulegla raptownej zmia

nie. tj. '(Od)kiedy przyjechal Jurek ...'

wyzej (por. ...) modelu: od

+

r6Znica w stosunk:u do analizowanego

Gen (od przyjazdu Jurka, itp.) polega па silniej

szym eksponowaniu w modelu z

+

Inst okreslonego punktu па osi czasu

nicy, kt6ra oznacza zmian ; potwierdza tаkц. interpretacj
lem z

+

Inst konstrukcja z chwilq

+

gra

kопkurujц.са z mode

Gen. Por. jeszcze: Prace nad projektem nа

braly tempa z ukazaniem sif;} pierwsz<;go. nитеrи nowego czasopisma, tj.
' ...kiedy ukazal si pierwszy numer. .'; Z nadejsciem wiosny nastroje sif;} popra
.

wily, tj. 'Kiedy nadeszla wiosna...' ... Przyklady macedonskie: Таа негова /ъу

бов кон добитокот се виде уште со неговото nрво доага1Ье, со неговото

nрво nоставува1Ье за ветеринар... JСЗО/Ч70 - '... кога доjде првпат... , отка
ко / кога

го

поставиjа. '; Со влегува1Ьето во занданата, тукашните го
..

потсетиле на обичаjот... tА29/Ч90 - 'Откако влегол... / Кога влегол...'; Со

донесува1Ьето на уставите од 1974 година е сторен крупен чекор напред.

'З-47/Ч70

-

'Кога се донесени...' z аltеmаtywц. kаuzаtywпц.: ' ...затоа што се

донесоа.. .'; Историскиот

карактер на oвue Tитoвu зборови е уште

nоочигледен со неговото радикално дистанцира1Ье и сnротивставува1ье
на митологизациjата на државата. З-50/Ч70

затоа што се дистанцира... ' ...

-

' ... кога се дистанпира /

Jak wynika z рrzеglц.du przyklad6w, brak ostreJ granicy mi dzy sеriц.

tеmроrаlпц. i sеriц. рrzyklаd6w, w kt6rych paralelnie, а niekiedy jako podstawo
wa narzuca si

interpretacja kauzatywna. Por. пр. Z wprowadzeniem nowych

pnepisow urzf;}dy staly si

laskawsze dla petentow, tj. 'Od kiedy wprowadzono

nowe przepisy.. .', lub - ze zmiепiопц. hiеrаrсhiц. propozycji - ' ...poniewaz

wprowadzono nowe przepisy', por. i Z otwarciem granicy stosunki sqsiedzkie
znacznie sif;} poprawily, tj. 'Кiedy otwarto granic ...' lub ' ... Ьо otwarto granic ',

itp. Zmiana perspektywy czasowej z przeszlej па рrzyszlц. moze prowadzic do

interpretacji warunkowej transformy, por. пр. Ze zwi kszeniem porcji zwif;}kszq
sif;} koszta wyiywienia, tj. 'Jesli zwi kszyrny porcje...', czy: Z wprowadzeniem
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иlgоwyсh bilet6w wzrosnie zainteresowanie teatrem, tj. 'Кiedy.../ Jezeli zоstaпц.
wprowadzone ulgowe bilety...'. Por. tez konstrukcje z odcieniem koncesyw
пут: Z wprowadzeniem иlg podatkowych nie zwi kszyl si zakres inwestycji, tj.
'Chociaz.../ Mimo ze wprowadzono...' ... Мас. ...По текот на реките, со та

ложен,ето на финиот речен материjал се развиле алувujалните почви
ИСТ12/ЧllО
'... затоа што се таложел финиот речен материjал...'; ...дека
се nовеке забраздува, со секое ново nовторуван,е на своето единствено
nрашан,е... ДС47/Чll - '...затоа што повторува...'
interpretacja przyczyno

wa; Со брзо возен,е за половина час ке стигне таму. БК681Ч155 'Ако во
зи брзо...'; Само со единствено решаван,е на основачките права ...може
да се обезбеди оnштествено влиjание и контрола. НМ82!Ч155
'...ако
единствено се решаваат...' interpretacja warunkowa... Niekiedy moZliwa jest
dwojaka interpretacja: ...за да помогне со своето жртвуван,е да се наjде
смислата на вuстинскта срека. tА12/Чlll
'...затоа што се жртвува . . /
.. ако се жртвува.. .'; Претстави си со твоето брзан,е да ja дуnнеш цевка
та.. t А73/Чll1 ' ...затоа што ке брзаш... / ...ако брзаш ...' ...
Analiza tekst6w оЬи iпtеrеsujц.сусh mnie j zyk6w pokazuje, ze trans
formy z z(e) / со, zwlaszcza te z podtekstem kauzatywnym, Бц. stosunkowo
cz stsze w tekScie macedonskim, niz w polskim. W polszczyZnie w wi kszym
zakresie kопkurujц. z nimi konstrukcje z przy, dzi ki, (po)przez. . Oto szereg
przyklad6w macedonskich, kt6rym Czaszule przypisuje interpretacj kauzatyw
шъ а kt6re w literalnym przekladzie polskim z z(e) wуdаjц. si niezgrabne i trud
пе do przyj cia: Со ваквото сфакан,е на диjалектиката на сегашноста
и иднината, Тито укажа на вистинската суштина ... 3-55/Чl09 - 'Затоа
што вака ja сфаКаше ...' - ро!.?Dzi ki tаkiети rоzитiеniи... / ?Poprzez takie
.

.

.

rоzитiеniе... ; Ништо не порекнал, се признал со самото баран,е да раз
мисли... КЧ42/Чll О

- '...затоа што побарал да размисли... '

pol.?Poprzez

samq pr6b ... / Samym tym, ie... ; Со nрашуван,е го наjдовме... ПМАП24li
Чl11

- 'Затоа што прашувавме ...' ро!. ?Dzi ki роdpуtywаniи ... / Poprzez
Dodatkowy problem stwarza fakt, ze w macedonskim со jest
regulamym wykladnikiem instrumentalu (rozumianego jako stosunek syntak
tyczny, а nie forma morfologiczna!) we wszystkich kontekstach, а wi c w pew
пусЬ wypadkach musimy si !iczyc z podw6jnym przekladem polskim i z im
рlikоwanц. przez t dwoistosc r6Zniсц. zпасzепiоwц.. Tak пр. tekst macedonski:
...колку за тоа nридонесол Тихон со своето секоjдневно колнен,е и набеду
ван,е... mozemy oddac ро polsku jako (а) . .i jak dalece przyczynil si do tego
Тichon ze swoim codziennym przeklinaniem i oskarianiem. , tj. ' ...Tichon, kt6ry
Ьуl taki, Ze...' (transforma jest tutaj сz sсiц. grupy imiennej), lub jako (Ь) .. 1 jak

rozpytywanie.. .

.

..

.

dalece przyczynil si do tego Tichon swoim codziennym przeklinaniem i oskar
ianiem.. , tj. 'przez to, ze codziennie przeklinal...' ... Musimy si tez liczyc
.

z tym, ze w wielu wypadkach istnieje prosta odpowiedniosc.
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2.20.2. Pol. Instr

тас. со

Со prawda ogromna wi kszosc przyklad6w tego typu to konstrukcje w
funkcji modyfikator6w wyrazenia predykatywnego (tzw. okolicznik6w sposobu
- por.

о tym szerzej w drugiej cz sci tego tomiku), tak ze nasuwa si pytanie,
тас. со wyodr bniac jako odr bnll pozy

czy naleZy ekwiwa]encj : pol. Instr

cj w tym przegllldzie. Zdecydowalam si па to wobec istnienia kontekst6w jak:

Swojq arogancjq uniemoiliwil dalszq dyskus}e, Ч. 'Ву! (tak bardzo) arogancki,
ze.. . / Ву! arogancki i przez to... ' i - ze zmianll linearyzacji -

' ...Ьо Ьуl (bardzo)

arogancki'; por. tez: Zmienil 'о! naszych poszukiwan swojq arbitralnq decyzjq,

ie , tj.
...

' ...Ьо podjll! arbitralnll decyzj

..

./

Ьо arbitralnie zdecydowal ... ', lub 'Ar
оЬи przykladach тату do czy

bitralnie zdecydowal... i przez to zmienil... ' - w
nienia z re]acjll skutkoWIl. Por.

тас. Со своите фини особини и со своето

фино смешкшье д-р Чоланче насекаде стекнуваше nриjатели. БК18/ Чlll

'Затоа што фино се смешкаше...'; Овие наши добродолчани со ова свое
' ... затоа што
лежеа .. ' itp. Konstrukcje tego typu pokazujll. ze granic mi dzy transformll

лежет-ье во полето си нанесоа огромни штети. МФ44/ Чlll
.

-skladnikiem zdania prostego rozszerzonego i transformll-modyfikatorem wyra
zenia predykatywnego w zdaniu prostym nie zawsze latwo przeprowadzic.

2.20.3. Pol. bez

-

тас.

без

Bez / без jest wykladnikiem negacji. Zdania z odpowiednill transformll
m6will. ze przeprowadzona
byla si

/ odb dzie si

iIlиЬ zamierzona akcja wyrazona w propozycjiz od

nie wspomagana / nie zak16cona przez akcj

wyrazonll

w propozycjit•
W

оЬи j zykach odpowiednie konstrukcje tworzll dwie serie: asocja

tywnll i kauzatywnll. sporadycznie dopuszczona jest i interpretacja temporalna.
Oto przyklady z serii adwersatywnej - pol. Przez dwa tygodnie przygo

towywalam si do tego egzaminu bez odrywania g/оиу od ksiqiki, tj. ' ...i nie od
rywalam g!owy od ksi<iZki'; Bez zastanowienia иуrаzilат zgodfl па 'еn иуjаzd,
tj.

ze zmianll linearyzcji - 'Wyrazilam zgod

lam si

па ten wyjazd i nie zastanawia

przytem.' - тату tu do czynienia z konstrukcjll, dla kt6rej, jak si wy

daje, transforma jest prymamll formll wyrazenia odpowiedniej tresci / odpo
wiedniej hierarchii komunikatywnej przekazywanych tresci. Por. jeszcze: Od

powiedzialam па wszystkie pytania bez zaglqdania do ksiqiki, tj.

' ...а przytem
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те zаglц:dalат do ksiц.zki' ... Мас.: .. .а ти тоа го стори брзо и без рзмислу
ват-ъе БИ39/Ч37

-

'

... И

при тоа не размислуваше I ... без да размислуваш' 

tu warto przypomniec, ze тас. без (podobnie jak за i пред) naleZy do przyim
k6w zdolnych do lttczenia si

z subjunktiwem; sekwencja без да .. znaczy tyle
.

со 'а да не...', 'и не...' (por. Topolitiska 1992). Por. dalej: И таа топла...
густа, исклештена, со ревет-ъе свртена кон истрелите, jурнала без соnну
ват-ъе. CJ57/Ч37

'... а при тоа не се сопнала'; ... без сожалуват-ъе го гледале

како ги влече нозете.. CJ29/Ч37
.

-

'... а при тоа не го сожалувале / без да го

сожалуваат... '

.

Czaszule wyodr bnia seri

przyklad6w macedotiskich, kt6re jego zda

niem dopuszczaj(! altematywnie interpretacj

рrzyсzynоwц:.

padk6w trudno mi si pogodzic z t(! осещ. Oto dwa takie spome przyklady: ..а
.

ти тоа го стори брзо и без nреuислуват-ъе. БИ39 1Ч120

-

мислуваш.. .' lub ?? '... и затоа што не се премислуваше.. .'
nia jako motywacj

I przyczyn

'... без да се пре
brak zastanowie

zachowania adresata tekstu тоznа odczytac

z szerszego kontekstu I konsytuacji, jednak trudno dopatrzec si

tej informacji

w tym, со zostalo powiedziane. Podobnie w przykladzie: Го кажа на еден
здив, без nрeuислуват-ъе. БИ45/Ч120

-

'...а при то не се премислуваше'

НЬ ?? '...затоа што не се премислуваше' ...
Nie znaczy to, ze nie та konstrukcji z bez I без о interpretacji przyczy
nowej. Mozliwosc takiej interpretacji pojawia si

w wypadku konstrukcji loku

w przeszlosci. Por. ро1. Bez potwierdzenia z g6ry

j(!cych odpowiedni(! sytuacj

nie mogliSmy tej operacji przeprowadzi(:, у. 'Poniewaz "g6ra" nie potwier
dzila.. .'; za1eZnie od szerszego kontekstu mozliwa i interpretacja tempora1na 
'...dop6ki "g6ra" nie potwierdzila...'; por. tez: Bez zgody rodzic6w szkola ти
siala zrezygnowa(: z wycieczki, tj. 'Poniewaz / Skoro rodzice si nie zgadzali... ',
por. тас. Без вашето одобруват-ъе не можевме ништо да направиме
(zaslyszane w rozmowie) Ч120
terpretacji Czaszu1e, по
skim

'Затоа што не ни одобрувавте .. ', tak w in
.

podobnie jak w podanym wyzej przykladzie pol

i tutaj, zaleZnie od kontekstu, mozliwa jest interpretacja temporalna:

, оо .додека не сте ни одобриле...'.
Znacznie wуzsщ frekwencj

таjц: transformy warunkowe, z рrоjеkсjц:

рrzyszlоsсiоwц:lub omnitempora1nq, por. pol. Bez waszej ротосу nic nie zdola
ту zrobl(:, tj. 'Jeze1i пат nie pomozecieoo.', czy: Bez wyjazdu w teren nie moie
ту dokonczyc tych badan, tj. 'Jezeli nie wyjedziemy w teren... ', а takZe: Bez
swobody wypowiadania si nie ma demokracji, у. 'Jezeli ludzie nie mog(! swo
bodnie si wypowiadaC...
зeuеш ПМАП1l61Ч159

'

.оо

Por. тас. Оти без nрашат-ъе не смееш ништо да

'... ако не прашаш.. .'; .оозашто народот не може

да живее без nеет-ъе ВМ721Ч159

'ако не пее'; . . за KOj мислеше дека нико
.

гаш Heua да го добие без туга nомош и смuлуват-ъе БКЛ851Ч159

-

'... ако

друг не му се смилува ...' оо' Por. tez z рrzеszlц:реrsреktywц:(jako irrealis): pol.
Bez twojej ротосу nigdy Ьут z tego nie wybrnql, tj. 'Gdybys mi nie (Ьуl)
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pom6g1...', тас. Затоа и оде1t>ето напред кон нови и се nонови соврмени
литературни придобивки ке беше вештачки исфорсирано без остварува1t>emo на фази.. ДМ14/Ч160
.

' ... ако не се остваруваа фази...' . .
.

Kolejna seria transform z bez / без та interpretacj

koncesywn

por.

pol. Jak widzisz, zrobiliSmy to i bez twojej ротосу, tj. ' ...mimo ze пат nie ро
mogleS .. '; Projekt zostal szсц§liwiе zrealizowany bez zaciqgania dodatkowego
.

krеdytи, tj. ' ... mimo ze nie zaci

ni to dodatkowego kredytu' itp. Мас. И без

залага1t>ето на кpyгoвu блиски до владата, акциjата усnеа (zaslyszane w
rozmowie) Ч164 - 'И покраj тоа што не се залагаа. .'; Тоа ке го сторевте
.

и без мое знае1t>е (zaslyszane w rozmowie) Ч164 -

'

...И

покраj тоа што не (ке)

знаев.. .' ... Nie przypadkiem w оЬи j zykach znajdujemy tu sekwencje i bez / и
без - i wzmacnia sygnal, ze cos si stalo / dzieje wbrew naszym oczekiwaniom,

podobn

funkcj

pelni pol. nawet, тас. дури, dlatego tez te leksemy (jak i ich

ekwiwalenty w innych j zykach) cz sto pojawiaj

si jako skladniki zlozonych

predykat6w koncesywnych.

*

Tutaj konczy si

nasz przegl d transform о strukturze: praepositio

+

nотеn abstractum, przyczem najcz sciej jest to nотеn deverbativum, а w rzad

kich wypadkach - dzi ki elizji

nazwa przedmiotu materialnego. Liczne podsu

mowujцce ten przegl d wnioski zebralam juz wyzej, па zakonczenie analizy
transform zdошiпоwanусh przez przyimki о prymarnym znaczeniu przestrzen
пут. Teraz wypada dodac jeszcze kilka wniosk6w og61niejszych:
w оЬи analizowanych j zykach w znacznej mierze pokrywa si

strefa

uZycia transform о postaci imieslow6w przys16wkowych i transform
kowych", przyczem оЫе вепе wskazuj

przyim
"
па te вате trzy etapy derywacji ветап

tycznej odpowiadajцce trzem typom tzw. predykat6w trzeciego rz du, tj. predy
kat6w konstytuuj cych zdanie zlozone (i sformalizowanych najcz sciej jako
sp6jniki): (а) asocjacja bez eksplicytnie ujawnionej bazy, najcz sciej realizowa
па jako konjunkcja iIlиЬ przeciwstawienie, (Ь) relacja temporalna, (с) relacja
kauzatywna; przytem konjunkcja najcz sciej sygnalizuje paralelizm dwu prze
bieg6w temporalnych. Oczywiscie mi dzy j zykami polskim i macedonskim
obserwujemy liczne szczeg6l0we r6Znice, kt6re byly przedmiotem naszej апаН
zy i opisu i do kt6rych juz tutaj nie wracam;
kolejna istotna paralela mi dzy transformami imieslowowymi" i
"
"przyimkowymi" to fakt, ze ich znaczenie nie jest trwale zwi zane z modelem
morfo-syntaktycznym; ват ten model jest ех definitione potencjalnie wielo
znaczny, konkretne znaczenie konstrukcji zaleZy (а) od znaczenia leksykalnego
i kategorialnego jej komponent6w, i (ь) od szerszego kontekstu uZycia. Dlatego
tez wiele z analizowanych wyzej konstrukcji moze miec dwie, niekiedy nawet
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trzy r6Zne interpretacje. Prowadzi to do wniosku, ze brak pelnej odpowiedniosci
semantycznej mi dzy zdaniem prostym rozszerzonym (tj. zdaniem z transfor
mv i zdaniem zlozonym (rozumianym jak we wst pie do tej rozprawki) nie
sprowadza si tylko do r6Znicy w hierarchii komunikatywnej dwu powi anych
danl:\. konstrukcjl:\. propozycji konstytuowanych przez predykaty pierwszego i!lиЬ
drugiego rz du, ale motywowany jest r6wniez semantykl:\. relacji, kt6re wil:lZI:l te
dwie propozycje w zdaniach prostych rozszerzonych. SI:\. to relacje }I:lczl:\.ce ele
menty zaleznosci temporalnej i kauzatywnej, relacje ,.rozmyte", dla kt6rych
brak jednoznacznych wykladnik6w leksykalnych w odpowiednich systemach
j zykowych. Innymi slowy: zdanie proste rozszerzone i transforma zdaniowa
jako jego skladnik definicyjny та prawo obywatelstwa w j zyku па zasadzie
swojej "nieprzekladalnosci" w terminach innych modeli morfo-syntaktycznych.
Nie zajmowalam si
wpuszczq CЁ

w mojej analizie konstrukcjami jak Z takq fryzurq nЁе

do klubu, czy Nic dziwnego, ie оп w tych butach nie moie Ыес normalnie,

czy Тоjasne, ie nЁс nЁе zroblmy bez pieniedzy; por. tez тас. Со тие кондури не ке мо
жеш да трчаш, czy Со брадава изгледаш постар, Без nojaK KOMniymep ова не мо
же да ни успее, itp. Wydaje si , ze podkreslone wyrazenia-transformy to rezultat kolej
nego kroku derywacji syntaktycznej

wyeliminowano tu verba-copu/ae, 'mieC' / 'ЬуС',

kt6re w odpowiednich kontekstach nie wnoszIt nowej informacji. Por. пр. w tych butach
'majIlc te buty (па nogach)', 'b dIlc w tych butach' itp.,

. 'skoro / jesli та te buty па

nogach / jest w tych butach ... ' '" Sроrщdzепiе inwentarza takich skonwencjonalizowa
пусЬ kondensacji dla оЬи "moich" j zyk6w wymagaloby bogatego, reprezentatywnego
korpusu danych, jakim nie rozporzItdzam, а nie przypuszczam, zeby podobna analiza
zшiепиа sformиlowane wyzej wnioski.

11. APOZYCJA
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JAK ROZUMIEM АРОZУСЩ

W odr6Znieniu od zdania, kt6re w swojej prototypowej postaci moze
samo stanowic tekst, prototypowa grupa imienna jest wielkosci par excellence
zaleZn . Jest nazw poj cia, kt6ra dzi ki kwantyftkacji referencyjnej i iloscio
wej moze Ьус zaktualizowana, tj. odniesiona do okreslonych denotat6w tego
poj cia. Istnieje jednak paralela funkcji rni dzy apozycjq, tak jak j rozumiem w
tym tekscie, i transform zdaniowq, kt6ra dodana do zdania prostego tworzy
zdanie proste rozszerzone, rozumiane Шk, jak w poprzedniej rozprawce. Innymi
slowy, chcialabym widziec w apozycji sui generis transform grupy imiennej.
Ponizej b dzie mowa о tym, jakie warunki musi spelniac taka transforma i jakie
typy apozycji spotykamy w dwu interesuj cych mnie j zykach: polskim i mа
cedonskim.
Nie wiem, jak dalece szcz sliwy jest m6j wyb6r terrninu "apozycja",
nie umiem zaproponowac innego, kt6ry bylby r6wnie "etymologicznie czytel
пу", а nie obci<lZony tradycj . Wgl d w slowniki encyklopedyczne, gramatyki
i inne Zr6dla m6wi rni, ze "apozycja" nie jest terminem jednoznacznym. Nikt
nie podaje scislej dеfшiсji, wszyscy wspominaj о r6znym rozumieniu tego
okreslenia przez r6znych autor6w, brak hasla "apozycja" w slownikach terrni
nologicznych teorii posluguj cych si scislq, precyzyjnie zdеfшiоwап termi
nologi . W mojej definicji bior za podstaw zasi g kwantyftkator6w referen
cyjnych podstawowej (tj. stanowi cej syntaktyczne "oparcie" dla apozycji)
grupy lmlennej apozycja znajduje si poza tym zasi giem. Jak z tego wynikа,
za jednostk formalnq, kt6rej towarzyszy apozycja, uwazam nie rzeczownik
jak we wszystkich znanych rni interpretacjach - lecz grup imienn . Jak wspom
nialam, przez grup imienn rozumiem nazw poj cia, kt6ra иZyШ w tekscie
znajduje si w sferze oddzialywania okreslonych operator6w referencji i kwan
tyfikacji ilosciowej. Operatory te pozwalaj odniesc nazw do okreslonych
denotat6w nazwanego poj cia, lub do poj cia tout court (w tzw. grupach
generycznych). W planie syntaktycznym grupa imienna (dalej: GI) sklada si
z czlonu konstytutywnego, kt6ry та charakterystyk kategoria1n rzeczownika
i - fakultatywnie - z jednego lub wi cej modyfikator6w, kt6re ograniczaj de
notacj odpowiedniej nazwy, tj. modyfikator6w restryktywnych. Modyftkatory
mog шiес form przymiotnik6w (т.in. tzw. zaimk6w przymiotnych) zaleZnych,
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zaleznych grup imiennych ИиЬ zdait wzgl dnych. Wykladniki kwantyfikator6w
operuj<tcych па danej grupie mog<t Ьус identyczne z jej czlonem konstytutyw
пут (tak пр. w wypadku zaimk6w osobowych, innych zaimk6w rzeczownych,
lub prymamie uZytych imion wlasnych) lиЬ modyfikator6w; w tym drugim
wypadku zajmuj<t оkrеslошъ inicjaln<t pozycj

w ciqgu Нпеаmут, jaki stanowi

grupa. Por. пр. pol. Теn czlowiek powiedzial mi. ., тас. IQi човек I Човекот ми
.

рече.. , pol.. Tych dwoje lиш; zawsze widywalam..., тас.
.

секогаш

ги срекавав... itp. Modyfikatory maj<t ех dejinitione charakter restryktywny
wzbogacaj<t tresc i ograniczaj<t zakres nazwanego poj cia, por. пр. pol. Sportowe
buty па grиЬе; podeszwie, jakie eksportujemv do kra;ow UЕ, przyczyniajq si
do... , тас. Спортските чевли со дебел гон какви што ги извезува:ме во
земjите на ЕУ, nридоuесуваат... itp. Apozycja 1) znajduje si poza zasi 
giem kwапtyfikаtоrбw referencjalnych i ilosciowych danej GI, 2) obejmuje
kwantyfikatory ИuЬ modyfiktory odnosz ce si do denotatu I referenta tej
grupy, niesie now informacj о nim - to jest jej zasadnicza funkcja.
Konsekwencj<t takiego ukladu w planie syntaktycznym jest а) autonomiczna
. linia melodyczna apozycji i pauza odzielaj<tca j<t od podstawowej I matrycowej
grпру imiennej, Ь) swoboda linearyzacji - apozycja moze poprzedzac lub stac
ро grupie podstawowej, nie musi tez bezposrednio z ni<t s<1Siadowac. Apozycja 
jak sam termin sugeruje, jak sugeruje i jego polski tradycyjny przeklad: do
powiedzenie, jest apozycj<t do czegos, tj. jest (semantycznie i) syntaktycznie
niesamodzielna. Nie jest cz sci<t odpowiedniej gшру podstawowej, аlе jest jej
semantycznie i syntaktycznie podporz<tdkowana

rozszerza j<t.

Proponowane rozumienie tenninu "apozycja" еlimiлujе z jego zakresu takie
cz sto WfqCZane W ten zakres wyraz.enia jak пр. pol. profesor Kowalski, iolnierz boha
fer, тас. доктор Поnоскu, nоеm-умеmнuк itp.

Warto podkreslic, ze naszkicowana tu definicja nie m6wi nic о morfo
syntaktycznej formie apozycji ani о kategorialnej kongruencji mi dzy gruP<t
podstawow<t i jej apozycj<t. Odpowiednie sformulowania znajd<t si

we wnios

kach z przegl<tdu polskich i macedonskich wyraZen zasruguj<tcych w moim ро
j ciu па miano apozycji. W tym miejscu chcialabym jedynie zwr6cic uwag па
trzy zasadnicze warianty apozycji z punktu widzenia jej funkcji referencyjnej:
а) czysto predykatywny, Ь) koreferencyjny i с) idепtyfikujщ:у. Rozr6Znienie to
jest konsekwencj<t faktu, ze zasadniczy blok apozycji to transformy-kondensaty
grup imiennych w funkcji tzw. orzecznik6w w konstruk:cjach z kopul1\, а te kon
strukcje zdolne s<t przekazywac dwojak<t informacj , por. пр. (а) pol.
jest dyrektorem muzeum, тас. Татко ми е директор на музе;
"сzysщ" predykacj , orzecznik wzbogaca nasz<t wiedz
miotowej; por. z drugiej strony (Ь) pol.

МО; О;СЁес
тату tu

о referencie gшру pod

Мо; ojciec jest dyrektorem Muzeum Ar

cheologicznego w Warszawie, тас. Татко ми е директор на археолошкиот
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.мvзеi во CKonje tu13j grпра podstawowa i apozycja s'!:. koreferencyjne, moze
ту odpowiednie zdania paraftazowac jako 'M6j ojciec i dyrektor Мпzеит... to
ta sama osoba'; wreszcie por. (с) иklady jak pol. W koncu kupilysmy jej torebk ,
t wieczorow(b kt6rq wczoraj oglqdalysmy па и.уstаwiе, тас. На Kpajom it ку
nив.ме чанта, онаа за навечер што вчера ja гледав.ме во излогот - w takim
иkladzie to wlasnie apozycja niesie informacj idепtyfikujц.сц. referenta grпру
podstawowej. Ze wzgl du па konstrukcje typu (Ь) i (с) nie wprowadzam do de
finicji apozycji cz sto spotykanej kwalifikacji о jej predykatywnym charakterze.
Apozycja przypisuje pewn'!:. cecb , stan, rzadziej Uak пр. w apozycjach
konstytuowanych przez polski imiesl6w wsp6lczesny) okresla jako podmiot
czynnosci referen13 jednej z grup imiennych паzуwаjц.сусh argumenty predyka
tu zdania matrycowego. Odpowiednia сесЬа, s13n, czynnosc ех definitione koin
cyduj'!:. w czasie z czynnosci'l, s13nem, сесЬц. wyraZon'!:. w predykacie zdania
matrycowego. Koincydencja w czasie та cz sto podtekst kauzatywny - autor
tekstu asocjuje predykacj apozytywn'!:. i predykacj kопstytutywщ dla zdania
matrycowego odpowiednio jako przyczyn i skutek itp. Innymi slowy: apozy
cja to mechanizm, kt6ry wnosi do zdania matrycowego dodatkow'!:. predykacj
(w szczeg61nym wypadku por. wyzej - predykacj idепtyfikujц.с'l:.) wyraZon'!:.
tzw. orzecznikiem (tj. imiепщ cz sci'!:. wyrazenia predykatywnego, kt6rego
cz sc werbaln'!:. s13nowi verbum-copula) а оdnоszц.сц. si do jednego z argumen
t6w predykatu matrycowego. W postaci maksymalnie eksplicytnej apozycja
przybiera postac zdania wzgl dnego, w postaci zredukowanej та postac przy
miotnika ( konstrukcji konstytuowanej przez przymiotnik) lиЬ grupy imiennej
konstrukcji konstytuowanej przez rzeczownik). Najwyzsz'!:. ftekwencj w
tekscie maj'!:. apozycje przymiotnikowe.
Widziana w takiej perspektywie apozycja jest ogniwem posrednim
mi dzy predykacj'!:. imienn'!:. kопstytuujц.сц. niezalezne zdanie proste i modyfika
torem restryktywnym, kt6ry wnosi tresc predykatu imiennego w sfer oddzialy
wania kwantyfikatora referencji wiц.zц.сеgо argument wyjsciowy tego predyka
=

tп.
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1. APOZYCJE KONSTYTUOWANE PRZEZ PRZYMIOТNIK
Apozycje konstytuowane przez przymiotnik stanowi:.t zasadniczy zщЬ
calego zbioru apozycji. Przymiotnik rozumiem tutaj szeroko, jako leksem, kt6ry
па og61 w swojej podstawowej funkcji jest wykladnikiem predykatu (w ze
stawie z kopu1V, а wt6rnie
modyfikatorem I kwantyfikatorem w' grupie
imiennej, kt6ry nie bez wyj:.ttk6w posiada paradygmat rodzajowy. Jak z tego
wynika, nalez:.t do tego zbioru zar6wno "klasyczne " niemotywowane przymiot
niki, jak i przymiotniki relacyjne, imieslowy przymiotnikowe, zaimki przymiot
пе, liczebniki porz:.tdkowe, а nawet rzadkie, lecz niewykluczone w tej funkcji
liczebniki g16wne.
Apozycja przymiotnikowa jest kongruentna w stosunku do podstawo
wej 01 pod wzgl dem rodzaju, liczby i przypadka rozumianego jak w calej tej
serii - jako stosunek syntaktyczny, а nie jako forma morfologiczna.
Podstawowa grupa imienna posiada pewien staly, nienacechowany ро
rz:.tdek linearny, а dok1adniej: dwa porz:.tdki, motywowane odpowiednio prag
matycznie i semantycznie. Pierwszy porz:.tdek realizuje nakaz pragmatyczny,
аЬу kwantyfikatory, referencjalny i i1osciowy, znajdowaly si
w takiej wlasnie
kolejnosci
па pocz:.ttku grupy. Drugi роrщdеk jest odbiciem historii
syntaktycznej derywacji grupy, tj. semantycznej derywacji poj cia, kt6rego de
notaty s:.t jej referentami: najblizej do czlonu konstytutywnego stoj:.t modyfika
tory, kt6re odnosz:.t go trwale do innych poj c (tzw. przymiotniki relacyjne) lub
dookreslaj:.t jego inherentne parametry (tzw. przymiotniki wlasciwe), dalej od
powiednio modyfikatory, kt6re sytuuj:.t go w czasie i przestrzeni, w terminach
podobienstwa do ..., czy szeroko poj tej posesywnosci. Por. пр. роl. Те dwa jego
wczorajsze pierwsze zdania, тас. Тие пет наши стари волнени покривки, itp.
itd. Wspominam tutaj ten znany sЦdiП:.td uklad, poniewaZ jest оп pomocny
w okresleniu podstawowych kandydat6w па czlony konstytutywne apozycji. Na
podstawie korpusu przyk1ad6w, kt6rymi rоzроrцdzаm, mozna zaryzykowac
uog61nienie, iz im blizej dany modyfikator stoi do czlonu konstytutywnego 01
w ciqgu podstawowym, tym wi ksze prawdopodobienstwo, ze moze si pojawic
jako czlon konstytutywny apozycji. Dodam do tego drugie uog61nienie, kt6re
w znacznej cz sci pokrywa si z poprzednim: kandydatami па czlony konstytu
tywne konstrukcji apozytywnych s:.t przede wszystkim te modyfikatory, kt6re
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zdolne sц. bez ograniczen wyst powa6 w funkcji tzw. imiennych skladnik6w
wyrazenia predykatywnego, tj. w zestawie z kopulЦc. R6Znica mi dzy otwartymi
podzbiorami og6lnego zbioru przymiotnik6w, jakie okreslajЦc te dwa uog6lnie
nia, sprowadza si

do ograniczenia (zgodnie z drugim z nich) liczby kandyda

t6w sposr6d tzw. przymiotnik6w relacyjnych; jak wiadomo, cz s6 z nich nie jest
zdolna samodzielnie pelni6 funkcji predykatywnej.
Koronnymi kandydatami па czlony konstytutywne (dalej: ек) kon
strukcji apozytywnych sц. pierwotne participia, kt6re - w odr6znieniu od innych
leksem6w przymiotnikowych - jedynie wt6mie i wybi6rczo рrzесhоdщ proces
pelnej adiektywizacji, tj. zyskujц. zdolnos6 wyst powania w funkcji modyfikato
r6w w podstawowej grupie imiennej. Apozycja stanowi stadium posrednie tego
procesu, со szczeg6lnie jasno wida6 w tekstach macedonskich, gdzie proces
adiektywizacji imieslow6w jest mniej zaawansowany niz w polszczyznie. Do
datkowym istotnym momentem, kt6ry ten proces komplikuje, jest - "odzie
dziczona" od verbumfinitum - zdolnos6 participi6w, а cz sciowo i innych przy
miotnik6w dewerbatywnych, do wiЦczania wyrazen argumentowych, tj. regowa
nych grup imiennych. Zdolnos6 tаkц. роsiаdаjц. r6wniez nacechowane czlony
kategorii stopnia, а takZe, wt6mie, w wyniku derywacji semantycznej, pewna
ilos6 przymiotnik6w jak pol. gotowy / got6w do... , wdzi czny za... , dobry, zly

do... i in., тас. лесен, тежок, добар, лош за..., готов на... / за. .. i in.
Pierwsza grupa apozycji, kt6щ tu poddamy analizie, to wlasnie kon
strukcje konstytuowane przez deverbativa i inne formy przymiotnikowe оЬ
darzone rеkсjц..
Trzeba tu przypomnie6, ze - о ile polski posiada dzisiaj dwa regulamie
derywowane imieslowy przymiotnikowe, czynny wsp6lczesny z formantem -qc
i Ыеmу uprzedni z formantem -n- / -t- - macedonski та tylko ten drugi, przy
czem stracil оп swоjц. charakterystyk diatetyczn't, poniewaz derywowany jest
r6wniez od czasownik6w intranzytywnych, por. шетан човек, пристигнат воз
itp.; w drodze wуjц.tku mozliwa jest nawet czynna interpretacja imieslowu od
czasownika tranzytywnego, por. rezultatywne jаден СУМ 'jadlem juz', 'jestem
najedzony'.
Wypada jeszcze powiedzie6 cos о zr6dlach prezentowanych nizej przy
klad6w. Moje przyklady polskie to przede wszystkim odbicie mojej kompeten
cji j zykowej. ez sto r6wniez czerpi je z literatury, jednak lokalizuj tylko te,
kt6re oceniam jako nietypowe czy to w planie semantycznym, czy syntaktycz
nym. Przyklady macedonskie czerpi przede wszystkim z literatury pi knej,
z tekst6w pisanych j zykiem urz dowym czy naukowym, z prasy, rzadziej ро
sluguj si аnkiеtц.; wszystkie przyklady macedonskie sц. lоkаlizоwапе.
Szerzej о wspomnianej tutaj powolnej i odmiennej niz w polszczyznie
adaptacji starych imieslow6w i innych dewerbatiw6w do funkcji modyfikator6w
w podstawowej grupie imiennej por. ТОПОЛИlьска 1987,.МарковиК (ВО печат).
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Kolejne kryterium klasyfikacji to miejsce apozycji w strukturze linear
nej odpowiedniego zdania, tj. - w wypadku pozycji kontaktowej - jej pre- lub
post-pozycja w stosunku do podstawowej grupy imiennej.

1.1. APOZYCJE POSTPOZYТYWNE KONTAКTOWE
Oto reprezentatywny przyklad polski: Аnnа, zm czona calodziennq ЬЁе
ganinq, nie czula glodu jako podstawowa narzuca si parafraza: ' ... kt6ra byla
zm czona... ', jednoznacznie wyczuwalny jest i podtekst kauzatywny; chc"tc

"wydobyc" go w eksplicytnej parafrazie zmuszeni jestesmy zmienic hierarchi
odpowiednich dwu propozycji, ew. takZe ich linearyzacj ; otrzymujemy w6w

czas пр. 'Anna byla zm czona ... i dlatego .. .' lиЬ 'Annа nie czula glodu, Ьо byla
zm czona... '
оЬи wypadkach parafraza zmienia hierarchi komunikatywn"t
pierwotoego komunikatu. Wypada przyznac, ze jedynie adekwatna jest parafra
za poprzez zdanie wzgl dne, а istnienie wi zi kauzatywnej mi dzy dwiema рro
pozycjami nale.zy zlo.zyc па karb istnienia okreslonej, nieuniknionej (asocjatyw

nej, temporalnej, kauzatywnej) relacji mi dzy dwoma predykatami - tym, kt6ry

konstytuuje zdanie matrycowe, i tym, komunikatywnie podrz dnym, kt6ry kon
stytuuje apozycj . Jest to sytuacja znana пат z poprzedniej rozprawki w tym
tomie, poswi conej zdaniu prostemu rozszerzonemu, sytuacja, kt6ra towarzyszy
zawsze infinitnym formom werbalnym, а takZe - jak przekonamy si wkr6tce 
predykatom przymiotnikowym. Тзk wi c juz па saтym росчtku naszej ana1izy
ujawnia si

zwi"tzek

lecz takZe "z reszt"t zdania", tj. potrzeba prowadzenia analizy w poziomie zda
niowym. Mozemy odnotowac ten zwiц..zek dodaj"tc do proponowanej wyzej de
finicji sk"tdin"td
о referencie Glp, jest relewantna z punktu widzenia perspektywy funkcjonalnej
tekstu. Z samej definicji wynika, iz informacja ta niе jest pomocna w identyfi
kacji referenta ( nie wplywa па jego charakterystyk referencyjnV.
А oto garsc przyklad6w polskich: Piesek, skulony w kqcie pokoju, nie
=

oczekiwal od nowych wlascicieli nic dobrego; JakiS czlowiek, zgi<;.ty w pol, sta
ral si<;. pod oslonq barykady przejsc па drugq stron<;. ulicy; Na rogu dostrzeglam
mojq matkt;., rozmawiajqcq / pogrqionq w rozmowie z jakqs nieznanq т; dziew
czynq; Мlody czlowiek, przeciskajqcy si<;. przez tlum w moim kierunku, Ьуl т'
skqds znany; Oddalam {еn numer mojej partnerce, skrz tnie zblerajqcej wszel
kie wycinki prasowe па temat naszej dzialalnosci; Gosc wpatrywal si od dluz
szej chwili w ten obraz, zawieszony nad blurkiem gospodarza; Mialam zaufanie
tylko do mego profesora, w moim poj<;.ciu najmqdrzejszego ze wszystkich; Jurek
podobal пат si<;. najbardziej, zawsze usmiechni ty, zawsze gotow do ротосу;

i

J
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Najmlodsze dzieci, zтt;;czone podr6iq, nie mia/y sil, zeby cieszyt sit;; widokiem
morza; W k011c u dotarliSmy do samej wioski, polozonej w kotlinie и st6p g6r;
Zastalam go w rozmowie z Krysiq, asystujqcq ти w tych pertraktacjach; аеnе
ralowie

najwierniejsi z wiernych - juz kilka razy pr6bowali odsunqt Кiт

Dzong Па od wladzyooo

Staralam si wybrac przyklady mozliwie zr6znicowane tak z punktu
widzenia semantyki, jak i formy morfo-syntaktycznej. Zanim przejd do pre
zentacji paralelnych przyklad6w macedonskich, chcialabym zatrzymae si przy
dwu istotnych, а dоЩd nie wspornnianych w tym tekscie сесЬасЬ apozycjio Jed
па z nich та charakter pragmatyczno-semantyczny, druga - formalny.
СесЬа pragmatyczno-semantyczna to fakt, ze apozycja, kt6ra (w odr6z
nieniu od modyfikator6w restryktywnych), nie uczestniczy w identyfikacji refe
renta podstawowej grupy imiennej, zdolna jest towarzyszyc jedynie grupom
о zidentyfikowanych, lub zindywidualizowanych (wyznaczonych sytuacyjnie)
uprzednio referentacho Wsr6d podanych wyzej przyklad6w тату przedsta
wicieli оЬи tych grup i tylko takich grup podstawowycho Grupy о referentach
zindywidualizowanych jako uczestnicy sytuacji, о kt6rej mowa w tekscie 10 w
naszych przykladach jakis czlowiek, czy niekt6re dzieci - maj оnе eksplicytne
wykladniki tej indywidualizacji w postaci zaimk6w nieokreslonycho Pozostale
grupy maj referent6w zidentyfikowanycho Nie wymaga to dodatkowych ko
mentarzyo W wypadku grup о postaci prymarnie uZy1ych imion wlasnych illub
zaimk6w anaforycznych, trzeba natomiast podkreslic - со jasno тоZnа "wyczy
tac" z tekstu nawet przy braku szerszego kontekstu ze grupy takie, jak (por. w
podanych wyzej przykladach) piesek, mlody czlowiek, gosc, gospodarz uZyte B
anaforycznie
ich referenci, сЬос (со typowe dla polszczyzny) brak w odpo
wiednich grupach wykladnik6w segmentalnych tego faktu zostali zidentyfiko
wani w poprzedzaj cym tekscieo Wreszcie grupa ten obraz w przykladzie: Gosc
wpatrywal sit;; od dluiszej chwili w ten obraz, zawieszony nad biurkiem gospo
darza posiada eksplicytny wykladnik w postaci anaforycznie ui;ytego zaimka
(еn. Jesli tego wykladnika zabraknie, zmienia si<;: interpretacja przykladu i ginie

apozycja, poro: Goft wpatrywal sit;; od dluzszej chwili w obraz zawieszony nad
biurkiem gospodarza - wyrazenie zawieszony nad biurkiem gospodarza pelni tu
funkcj modyfikatora restryktywnego, kt6ry indywidualizuje referenta grupy.
Mozemy to zdanie przedruzyc: w obraz zawieszony nad biurkiem gospodarza,
dyskretnie oswietlony ukrytym reflektorem
wyrazenie: dyskretnie oswietlony
ukrytym reflektorem pelni funkcj apozycji i dodatkowo charakteryzuje obiekt,
kt6ry zostal juz uprzednio zindywidualizowanyo
СесЬа formalna to fakt, ze jesli podstawowa grupa imienna znajduje si
w stosunku przypadkowym, kt6rego wykladnikiem I jednym z wykladnik6w
jest przyimek, to operuje оп па са1ут ci u: grupa podstawowa + apozycja,
czyli, innymi slowy,-w konstrukcji apozytywnej nie powtarzamy tego przyimkao
МоZnа Ьу t prawidlowosc okreslic jako negatywny wykladnik kongruencji со
0'0
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do przypadka, jeden z forrnalnych dowod6w zwiцzku mi dzy Шр i apozycj .
Wsr6d podanych wyzej przykJad6w тату kilka konstrukcji tego typu. Opisy
wana сесЬа forrnalna jest па poz6r oczywista, jednak
wkr6tce przygl daj c si

jak przekonamy si

przykladom macedo:6skim, w kt6rych cz sto przyimek

jest jedynym wykadnikiem stosunku przypadkowego - jest to сесЬа znacz ca.
W obu j zykach (do czego wr6cimy nizej) wyklucza опа istnienie apozycji pre
pozytywnych przy grupach imiennych о postaci wyra:zenia przyimkowego.

А oto przyklady macedo:6skie: Еничерев, доjден во ПРWlеn десетина
години nодоцна, го знае Цепенкова како еден од наjсобудените млади луfе
од еснафската средина... КЛб2; Но се рече дека Цеnенков, длабоко про
никнат од moj начин на каж:увшье, е сепак nрвиот што му "uзневерува".
КЛб5; Од nовеке места во таа книга може да се согледа онаа ситуациjа
на неизвесност, на бесnаке, на безброjни дилеми, во Koja една мислешта
личност се наоfала тогаш во нашата земjа, вклучена во расnрата на nро
пагандите, разединета и беССWlна. КЛ75; Не случаjно во nрвиот броj, при
готвен за nечаm, го вклучува nреводот на познатата песна... КЛ79; ...moj
со самото тоа од сите други околу себе, достоjни колку него, придобива
нешто во cjajom што за нас ja обележ:ува неговата личност. КЛ105; И
така Точко, целиот вл,убен во ceojom Охрид и особено наклонет да издели
и да прикаже HeKoj величествен гест, чувствуваше веднаш потреба да

u го даде должното на животната полнота. КЛ108; Во дворощ заграден
речиси од сите страни, се направи голема мешаница... ГР27; Ги гледаа
улиците, прави како пушка, што uзлегуваа некаде... ГР21; Се сврте на
другата страна од каде што доагаше некаква врева, тивка, мека, како
снегот што пага. ГР2З; ...веднаш nотоа u се nojaeu жена во отворената
врата, средна на години, бушава во косата, подуена во очите, бела во вра
тот...ГР 115; Жена му, застаната уплашено на прозорец, само подвикува
ше... АС9; О sиду наш, никнат од коjзнае каде и од коjзнае каква болка
и тага. МП118. .. Wreszcie jeszcze jeden ciekawy przyklad z tekstu Taszka
Georgiewskiego. Autor awansuje tu apozycj

do rangi samodzielnego wypowie

dzenia. Por. Црквата не беше православна, ама беше црква. Голема колку
пет куки наредени една врз друга, со мазни триаглести плочки место ке
рамиди, покривот стрмен како скаnец, наместо каttбанарариjа рогови
уште толку извишени во небото и на наjголеiwиот рог наjголема камбана,
на nомалечкuте nомалечки камбанчи1Ьа и за jазиците врзани дебели орто
ми што nроnаГаа во нивните грла. ГР58...
Przymiotniki "wlasciwe", pozbawione rekcji, rzadko pojawiaj
modzielnie w funkcji apozycji; па og61 wyst puj

si

sa

w konjunkcji z innymi, zlo

zonyrni modyfikatorarni. Por. пр. pol. Hania, pogodna i bez kompleksow, byla
dobrze przYkta przez nowych kolegow; Cala (а historia, smutna i pobudzajqca
do rejleksji, dlugo nad nат' ciqiyla; Wreszcie znaleilismy si w Warszawie, по
wej, cz sciowo jui odbudowanej, bardzo odmiennej od miasta naszego dziecifl
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stwa... Por. тас. Куките, убави и бели, чучеа од двете страни... ГРll0;
... nод ветвите ша}ачни платна што му }а nокриваа стутканта снага, от
криваше чудна nлева, ситна и оnачна... ГР25; Гласот беше убедлив, изле
гуваше од еден човек на околу педесет години, сиот брадосан, завиен во
едни црни тplЪG... ГР75 ... Por. tez, potwierdzone w drodze ankiety: Сликата,
дречава и неразбирлива, не привлече внимание на посетителите, czy: На}
после до}де долгочеканата учителка, молчалива, загрижена и тажна...
Przyklady tego typu, podobnie jak te poprzednio analizowane, sugeruj<\c
parafrazy w postaci zdan wzg1 dnych 1uЬ przyczynowych.
Stosunkowo rzadko pojawiaj<\c si

w apozycji modyfikatory posesywne,

por. пр. ро1. Wykorzystamy do tego celu }ednq z naszych kancelarii, naszq albo
waszq, тас. Така сфатив дека тоа е знак, не}зин или на мо}ата совест. ..
"
МП84. Nie na1ez<\c tutaj przyklady typu: SpotkaliSmy Hani?, "naszq , nie "two
}q "... itp.
Wsr6d podawanych wyzej przyklad6w macedonskich znalazlo si
z ekspresywnymi modyfikatorami ekstenzji, jak сиот, целиот

-

ki1ka

s<\c one bardziej

typowe d1a macedonskiego niz d1a po1skiego i cz stsze w pozycji nie kontakto
wej niz kontaktowej. Por. ро1. Jurek, caly przemoczony, zdecydowal si? natych
miast wr6cic do domu, тас. (ko10kwia1ne): Колегите, сите, ми рекоа да се
откажам, Го сретнав татко ми, цел потресен поради на}новите вести
itp. Podobnie funkcjonuj<\c epitety-wykladniki empatii ze strony autora tekstu,
jak ро1. biedak, szcz?sciarz itp., тас. кутриот, сиромав itp.
Szczeg61n<\c grup

tworz<\c konstrukcje apozytywne zdominowane przez

kwantyfikatory i/1ub modyfikatory zaimkowe; mog<\c one imp1ikowac zdanie
wzg1 dne, tj. tworzyc zestawy typu ро1. taki, }aki...; ten, kt6ry... ; тас. таков,
каков(што)...; то}, коj(што)... itp. W po1skiej tradycji gramatycznej znamy
je jako tzw. kore1aty. Por. пр. ро1. Przyplqtal si? do nas piesek, taki maly, kud
laty; Piotr kupil radio, takie, }akie та Ania; por. (deixis in praesentia, przed
wystaw<\c sk1epowv: Ja Ьут )е} kupila sweter, ten bialy, aiurowy; (deixis in аЬ
sentia): Ciqgle }eszcze mysl? о tym spotkaniu, о tym wczora}szym
g

-

zwraca uwa

rep1ika przyimka!, (katafora): Ja Ьут }е} kupila sweter, taki, kt6ry moglaby

nosic do pracy; тас. Го видов тоа шалче, шарено, дречаво..., por. i: (deixis in
praesentia): Да} ми го пенкалото, црвеното/ , (deixis in absentia): Би од ела
ка} тетка ми, онаа помладата..., (katafora): Вчера го сретнав глумецот,
оно} за ко}што ми раскажуваше... (wszystkie przyklady ko1okwia1ne), por. i:
На}стариот словенски календар, оно} од Асемановото евангелие од по
четокот на 11 век, ни покажува дека Охридската црква ги празнувала
тогаш не само Кирила и Методи}а, ами и Климента. КЛ19, Така мисли
и другарот Марко Посков, оно} што има син со партизаните... ГР177...
Ten typ apozycji wyk1ucza interpretacj

kаuzаtywщ, moz1iwa jest je

dynie paraftaza w postaci zdania wzg1 dnego. W wypadku zestaw6w kore1atyw
nych тату do czynienia z ffiaksyma1nie eksplicytn<\c forma1izacj<\c danej tresci,
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z odpowiednim zdaniem wzgl<tdnym restryktywnym wbudowanym w apozycj<t.
Konstrukcje zdominowane przez kwantyfikatory demonstratywne (ten, tamten. .. ,
moj, OHOj, oBoj. . .) to jedyny typ apozycji przymiotnikowej о funkcji identyfiku
j<'tcej referenta gшру podstawowej.
Uwaga: Nie zaliczam do apozycji postpozytywnych dopowiedzen

о

charak

terze wyliczenia.

Odr<tbny problem stanowi<'t apozycje grup podstawowych konstytuowa
nych przez zairnki osobowe w nominatiwie, kiedy te grupy s<'t reprezentowane
wyl<'tcznie przez konc6wk<t osobow<'t czasownika. Bezzasadne jest w takim kon
tekscie rozr6znianie apozycji kontaktowej i bezkontaktowej. Postpozytywna
apozycja 10kuje si<t аlЬо bezposrednio ро sekwencji, jak<'t stanowi odpowiednie
verbum finitum wraz z jego modyfikatorami, аlЬо ро calym kompleksie obej
muj<'tcym wykladniki predykatu i pozostalych (

=

nie nominatywnych) argumen

t6w. Por. pol. Przyszedlem do biura p6ino, zm czony i wyczerpany, i zaraz za
bralem si

do roboty - jedyna akceptowalna poeksplicytna parafraza daje w re

zиltacie zdanie zlozone asocjatywne konstytuowane przez konjunkcj : ' ... bylem
zm czony i wyczerpany ... ' ; рor. dalej: Skoro przyszedles па wydzial, przygoto
wany i zdecydowany zdawac, mogles przynajmniej zglosic swojq obecnosc..., tj.
' ...i byles przygotowany.. .'; Motywujqc swojq rezygnacj

napisal, ciqgle jeszcze

wsciekly i obraiony, ie wszystkie zarzuty, kt6re ти przedstawiono, sq bezpod
stawne, тЁто ie wczesniej w dyskusji przyznal, ie i оп nie jest bez .viny - tu
wyczиwalny i podtekst kauzacji: ' ...poniewaz jeszcze ciцgle Ьуl wsciekly... ',
jednak odczytujemy go z szerszego kontekstu, а nie z tresci zawartych w apozy
cji. Por. i przyklady macedonskie: Седев во своето мало станче од нивната
нова столнина, CKonje, многу блиску до сите нив, скриен од сонцето.. .

МП9; .. . nовторно се вракав во темницата сигурен дека Kpajom, MOjOm Kpaj
е многу близу. мп11; . .. не си можел а да не се претвориш и самиот во
варварин вака грубо пикнат во тесниов гроб на оваа варварска угорнина .. .
МП14; Замислував и те мразев како [...} jаваш по Via Egnatia до Солун за
таму, pacnojaceH и дрчен... МП23; Постоjано лелекаш дека nредолго си
пиел од чашата на nростотuлакоm, онака фрлен далеку од земjите на
мудроста. . . МП27...

jak latwo zauwazyc, wszystkie moje przyklady росЬо

dz<'t z tego samego tekstu; jest to tekst silnie stylizowany, w formie podawczej
wewn trznego dia10gu z nieobecnym polemist<'t. Mog

tu jeszcze dodac przy

klady z j<tzyka m6wionego, potwierdzone w drodze ankiety, por. пр. Седев
уплашен и го чекав наредното nрашаrье... ; Ми доjде насолзена и почна да
ми раскажува... ; Ме nотценуваш, навреден што не се согласив со тебе...
itp.
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1.2. APOZYCJE PREPOZYTYWNE KONTAКTOWE
Jak zwykle zaczynam od przyldad6w polskich: Zdene rwowany nЁеро

wodzenieт kolegow, Janek nie uтial skupic si

па pytaniu profesora; Rozcza

rowana spotkanieт, Аnnа starala si о niт zapoтniec; Niezadowoleni z obslu
gi, rodzice postanowili si

przeniesc do innego pensjontu

we wszystkich

trzech wypadkach bardzo wyraznie wyczuwalny jest podtekst kauzatywny:
•.

..poniewaz Ьуl zdenerwowany...',

niewaZ byli niezdowoleni...', lub

•

...poniewaZ byla rozczarowana..

'

.',

...ро

bez zmiany linearyzacji, w trybie wniosko

wania: ' ...Ьуl zdenerwowany, wi c...', ' ...byla rozczarowana, wi c...', ' ... Ьуli
niezadowoleni, wi c.. .'. Na czytelnosc relacji przyczynowo-skиtkowej wplywa,
jak si

wydaje, poza wypelnieniem leksykalnym modelu, sama nacechowana,

inicjalna pozycja konstrиkcji apozytywnej. Por. tez: ? Skrajnie wyczerpanego

prze81uchanieт, wi inia odprowadzono do celi; ? Pozostawioneтu bez srodkOw
do zycia, Jankowi oboktne byly dal8ze /08Уjirтy...
Jesli grupa podstawowa stoi w przypadk:u zaleznym, prepozytywna apozycja
kontaktowa pojawia si bardzo rzadko. Nie nale:;i:y z ni<t mylic innego typu konstrukcji
sytuacji, w kt6rej zidentyfikowany skщ:liп<td referent grupy podstawowej moze Ьус w
granicach tej grupy dodatkowo modyfikowany. R6znic mi dzy tymi dwoma modelami
najlatwiej zauwa:;i:yc w ukladzie, kiedy оЬа stl dopuszczalne, tj. przy grupie podstawo
wej w nominatiwie. Por. пр. r6znic mi dzy: а. Zdenerwowana, Аnnа wycofala si?
z dalszej dyskusji i Ь. Zdenerwowana Аnnа (о nie jesl ladny widok. Konstrukcja а. za
wiera apozycj prepozytywntl z typowym zalamaniem linii melodycznej i раuщ mi dzy
apozycjtl i gruPtl podstawow<t. W konstrukcji Ь. takiego zalamania nie та. Jest опо
w danym kontekscie nie do przyj cia, рот. с. *Zdenerwowana, Аnnа 10 nie jest ladny
widok. Wypada przyjtlc, ze w konstrukcji Ь. modyfikator zdenerwowana та charakter
restryktywny: okresla sktldintld zidentyfikowanego referenta poprzez сесЬу charakte
rystyczne dla niego w danym momencie, tj. z uwzgl dnieniem aktualnego parametru
czasowego. Innymi slowy: dodatkowa modyfikacja zdaje spraw ze zmiennosci referen
ta па osi czasu. Z tym samym zjawiskiem тату do czynienia пр. w zdaniu Warszawa
dzisiejsza (о zиpelnie inne miasto nii Warszawa przedwojenna itp. Tylko takie modyfi
katory, sekundamie restryktywne, mog<t si pojawic w grupie ze zidentyfikowanym re
ferentem uZytej w przypadk:u zaleznym, рот. пр. Wycieczka trwala dobrych рш? godzin.
Zmfi:czonych podrb:iq turystbw nie podniecaly juz pifi:kne widoki, czy: W tej sytuacji
wyczerpanej scenq w biurze pos/ance nie podobala sifi: perspektywa dalszej dyskusji
рпу obiedzie,czy wreszcie, z przyimkiem: Do zm?czonego placzem dziecka nie prze
mawialy zadne obietnice. Ciekawe, ze рагапаzоwапа w postaci bardziej eksplicytnych

zdan wzgl<;!dnych, modyfikacja tego typu przybiera automatycznie postac zdan wzgl d
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nych apozytywnych,
konstrukcji, por. пр.

со
'

potwierdza sekundarny, specyficzny charak:ter omawianych

...poslance, k:t6ra byla wyczerpana.. .', ' ...dziecku, k:t6re bylo

zm czone . ' W j zyku macedonskim, mutatis mutandis, sytuacja jest podobna, por. На
..

вредена, Ана не сакаше да се врати во игра

Навредена(та) Ана не сакаше да се

врати во игра - fakultatywna obecnosc rodzajnika (moi informatorzy rбzniil si

pod

tym wzgl dem) to, jak si wydaje, slad dokonanej transformacji od apozycji do "tempo
ralnego" modyfikatora wchodzilcego w sklad grupy podstawowej.

А oto rnacedOllskie przyklady apozycji prepozytywnej kontaktowej:
Излезен од една фамилиjа на верски занесеници (и татко му и стрико Л1У
се nокалугеруваат заедно со него), то} треба особено силно да jа прежи
вувал nРИМaiwливоста на еден таков подвиг... КЛ26; Целиот свртен кон
минатото, [ ..] то} сеnак всушност требаше да одговара по своеобразен
начин на една порака на новото време. . . ЮI30; Неиздигнат уште до не
што повисоко во културна смисла, нашиот човек влегува во то) процес со
она што го има. . . КЛ47, Еднаш создадени, тие модели и шеми се налагаа
како отсекогаш дадени... КЛ82; Вчудовиден, Колет го стори истото . .
.

Б-Ш284; Врзан во задниот дел на "peHll-роеероm",
Б-Ш301 '" Por. jeszcze ciekawy przyklad, w kt6rym apozycja prepozytywna
та form

anaforycznego modyfIkatora zairnkowego: Таков, Мисирков беше

една од наjnремолчуваните личности на нашата ucmopuja. .. КЛ80 .

..

Jak

wida6, r6wniez macedonskie przyklady potwierdzone przez korpus literacki
zawiеrajЦ. prawie wylЦ.сzniе ciЦ.gi nominatywne. Por. jednak Знам само дека
онака полугол и со поглед втренчен во насобраните ме фрлиjа во огнот. . .
МП102-103, por. tez (potwierdzone w drodze ankiety): Одва} извлечен од под
рушевините, Коле го однесоа во болница, czy: Задлабочена во лектира, на
Ана u беше сеедно, ко} доаГа...
Jako podtyp konstrukcji nominatywnych w оЬи j zykach, podobnie jak
w wypadku apozycji postpozytywnych, роjаwiаjЦ. si

i uklady z gruРЦ. podsta

wоwЦ. zrеdukоwаnЦ. do konc6wki osobowej verbum finitum. Por. pol. Za
gl biona w lekturze, dostrzeglam jego obecnosc dopiero, kiedy podszedl zupel
nЁе blisko; Przygn biony wybuchem wojny, nЁе zwracales wtedy uwagi па
wszystkie (е zmiany w najbli:iszym otoczeniu; Сиает uratowani spod gruz6w,
zostaliSmy przewiezieni ао najbli:iszego szpita/a.. ; тас. Недораснат можеби
.

на meojama величина но nолн гордост и достоинство минев девствено ка
ко дете кра) опасностите на земниот живот ... МП8; Негибнат во неви
носта газев по жар... МП8; Пикнат во темницата на дупката во Koja
живуркав, се фрлив да го доnрочитшw се она што не стигнав, од многуте
гаjЛU"fьа, да го прочитам.

..

МП11;

..

. верував [ . .] дека кога тогаш, уморен

од jаде1-Ье и nие1-Ье, ке клекнеш, ке ти падне газоm, и повторно судрен со
ceojama очаjничка осаменост ке си го наjдеш бога! МП25...

raz jeszcze

wszystkie przyklady росhоdщ z tekstu Michajlowskiego, dow6d, ze apozycje
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tego typu s<\. wyrazem stylizacji zwi<\.zanej z okreslonym gatunkiem Iiterackim.
Por. jeszcze (potwierdzone аnkiеtц): 3бунето, детето не знаеше во KOj пра
вец да се сврти, czy: 3адоволни од постигнатото, студентите се разоти
доа ...

*

Przeprowadzony wyzej ы6tЮ przegl<\.d kontaktowych apozycji рщ
miotnikowych w j zykach polskim i macedonskim pozwala sformulowac pewne
og61niejsze wnioski:
- apozycje najcz sciej konstytuuj<\. przymiotniki dewerbatywne, а па
drugim miejscu sytuuj<\. si tzw. przymiotniki parametryczne, czy wlasciwe, naj
cz sciej niemotywowane i posiadaj<\.ce kategori

stopnia, tj. nazywaj<\.ce сесЬу

"wymieme", kt6rych intensywnosc poddaje si stopniowaniu;
- przymiotniki z pocz<\.tkowych pozycji ci<tgu imiennego, tj. kwan
tyftk:atory i modyfikatory pomagaj ce w identyfikacji referenta, tj. lokuj<\.ce
w czasie i przestrzeni, w ci<tgU arytmetycznym, czy tez wyznaczaj<\.ce przez
por6wnanie, jak pol. taki, тас таков, толкав itp., а takZe modyfikatory pose
.

sywne, kt6re z natury rzeczy maj

charakter przede wszystkim restryktywny,

w prymamym uZyciu nie pojawiaj si w funkcji apozycji;
r6wniez tzw. przymiotniki relacyjne, zwlaszcza te z nich, kt6re nie
wyst puj

w funkcji orzecznik6w, r6wniez w zasadzie nie wyst puj jako аро

zycje;
kontaktowe konstrukcje apozytywne, zwlaszcza te konstytuowane
przez deverbativa, maj па og61 wyrainy podtekst kauzatywny i mog<\. Ьус ра
rafrazowane dwojako: przez zdanie wzgl dne lub przyczynowo-skutkowe;
parafraza ех definitione zmienia hierarchi komunikatywn<\. zdania zawieraj ce
go grup

imienn

z apozycjtt оЬа te fakty: potencjalna dwuznacznosc oraz

zmiana hierarchii komunikatywnej, рrowаdц do wniosku, ze apozycje to nie
(tylko) kondensaty odpowiednich struktur zdaniowych, lecz odr bne modele
syntaktyczne, kt6re maj per se prawo obywatelstwa w tekscie;
w odr6znieniu od apozycji postpozytywnych, apozycje prepozytywne
s<\. ostro ograniczone fonnalnie (towarzysz<\. tylko grupom imiennym podstawo
wym w norninatiwie), а zarazem interpretacja kauzatywna narzuca si w ich
wypadku z wi ksц siltt
dwuznacznosc interpretacyjna stanowi wi z rni dzy apozycj i roz
patrywanymi w poprzedniej rozprawce derywatami syntaktycznymi charakte
rystycznymi dla zdan prostych rozszerzonych; sam fakt, ze apozycja jest pry
marnie dopowiedzeniem do grupy imiennej, а nie do zdania jako calosci, gwa
rantuje w kaZdym wypadku mozliwosc parafrazy przez zdanie wzgl dne, а to
w planie semantycznym znaczy (а) tozsamosc referenta-nosiciela сесЬ nazwanych
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w grupie podstawowej i w apozycji i (Ь) tozsamosc charakterystyki temporalnej,
tj. odcinka czasu, w kt6rym te cechy Sft odpowiedniemu referentowi wlasciwe
z trzech typ6w ustalanych przez autora tekstu zwiцzk6w mi dzy zdarzeniami:
swobodna asocjacja, relacja temporalna i relacja kauzatywna, jedynie zwifz
t ek
kauzatywny stanowi mozliwft altematyw iпtеrpгеtасуjпц;
apozycja kontaktowa jest charakterystyczna dla tekst6w о wi kszym
stopniu intelektualnej kondensacji;
w zakresie wyst powania i charakterze apozycji kontaktowych brak
wyraznych r6znic mi dzy роlszсzyznц. i j zykiem macedonskim; г6Zniсе w го
dzajowym charakterze przyklad6w wynikajft z faktu, ze przyklady macedonskie
росhоdzц. па og61 z literatury pi knej, podczas gdy polskie i1ustrujц. mоjц. wlаsпц.
kompetencj j zykowft.
Na zakonczenie wypada podkreslic, ze caly powyzszy ргzеglц.d i ipso
facto wszystkie wnioski opierajft si па niewielkim i dosc przypadkowym kor
pusie przyklad6w i stanowift przede wszystkim
jak wi kszosc konstatacji
w tym tomiku
sygnaly zagadnien, kt6re wymagajft zbadania i potwierdzenia
w oparciu о znacznie szersZfI: baz danych.

1 .3. APOZYCJE NIEKONTAКTOWE
Apozycje niekontaktowe od kontaktowych odr6Znia wyzsza ranga w
blerarchii komunikatywnej tekstu. Oddzielone od grupy podstawowej Sft "Ьат
dziej samodzielne", blizsze funkcji wykladnika оdrфпеj predykacji
niz rnody
.

fikatora.

1.3.1. APOZYCJE NIEKONTAКTOWE POSTPOZYTYWNE

Zaczynam od przyklad6w polskich. Рог. Nowa nauczycielka zaraz ро
przyjeidzie, przej ta swojq misj(b energicznie wzi la si

do roboty; Przewie

ziono mnie do domu, ciqgle jeszcze bardzo oslabion(b' Kierownikowi projektu
w nowych okolicznosciach, obci

onemu nowymi obowiqzkami, nie bylo latwo

...

Por. тас. Наспроти неа, Добра слатко мласка, целосно предадена на задо
волст({'о од jаде1Ьеmо ГР50, рог. i przyklady potwierdzone ankiеtц.: Сестра
...

ми, кога ja сл ушна таа приказна, збунета и навредена, не сакаше ни да
разговара со него; Девоjчето по неколку минути, смирено веке и насмеано,
се вЮlучи во игра на своите другарчи1Ьа; На Мирчета во новата средина,
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додатно оnтоварен со неnознавшье на jазикоm, му беше тешко да го фа
ти рита.:мот на работата...
Jak wynika z przyldad6w, konstrukcje tego typu niewiele si r6Zni/t od
apozycji kontaktowych. 1 tutaj regularnie obecny jest podtekst kauzatywny.
Syntagmy, kt6re oddzielaj/t grup

podstawow/t od apozycji, to najcz sciej oko

liczniki czasu, miejca, itp. Linearyzacja, kt6ra odrywa apozycj od grupy pod
stawowej, sruZy g16wnie, jak jиz wspomnialam, podniesieniu rangi komunika
tywnej informacji, kt6щ niesie apozycja.

1.3.2. APOZYCJE NIEKONTAКTOWE PREPOZYTYWNE

Przyklady polskie: Zaniepokojona otrzymanymi wiadomosciami, nie
czekajqc па dalszy rozwoj wypadkOw Аnnа postanowila dzialac; Pokrzywdzony
przy podziale lupow, w dobrze zakonspirowanej kryjowce па peryferiach miasta
herszt bandy obmyslal zemst .. itp. itd.
.

wana, ale - w moim odczuciu

jest to linearyzacja wybitnie nacecho

akceptowalna, jak zwykle z wyrainym pod

tekstem kauzatywnym. Por. tez пр. Ро wydobyciu spod gruzow, ciqgle jeszcze
nieprzytomnego, przewieziono сЫорса do najbliiszego szpita/a, czy: Ukrytemu
w cieniu drzew, mimo znacznego oddalenia Jankowi latwo bylo sledzic ich roz
mow

itp. Apozycji odnosz/tcych si

do grupy podstawowej w postaci wyraZe

nia przyimkowego brak, podobnie jak to bylo w wypadku apozycji kontak
towych, natomiast mozliwe S!b s/tdz/tc ро powyzszych przykladach, apozycje
zwi/tzane z grupami w przypadk:ach zaleznych.
Przyldady macedonskie: (skonstruowane ad usum tego tekstu, potwier
dzone jako akceptowalne w drodze ankiety): Повреден од нивните инсинуа
ции, по кратко време JaHe решWl да ja наnушти седницата; Извлечен од
опожарената кука, JaHe го однесоа во болница... Por. tez, z zerowym wy
ldadnikiem grupy podstawowej: Збунета, едеu миг стоеше и наслушуваше...

Б-Ш148; Облечен во волнена MaHmuja врзана со jаже, личеше на среднове
ковен свештеник. Б-Ш290. Sytuacja
pojawianie si apozycji r6wniez przy
grupach w przypadk:u zaleZnym

przypomina polsk/t.

1.4. JESZCZE О ZDANIU PROSTYМ ROZSZERZONYМ
Na zakonczenie przegl/tdu apozycji przymiotnikowych chcialabym
przedstawic pewn/t szczeg61n/t grup
kt6rych miejsce

konstrukcji, derywat6,,! zdania zlozonego,

zgodnie z proponowan/t interpretacj/t

jest raczej w poprzed
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niej rozprawce, poswi conej zdaniu prostemu rozszerzonemu. Zdecydowalam
si

przedstawi6 te konstrukcje tutaj, w bezposredniej opozycji do konstrukcji

apozytywnych, Ьо wydaje mi si , ze ta opozycja,

na

tle calej poprzedniej dysku

sji о apozycji, naj1epiej pokazuje ich szczeg61ni:l natur .
Мат па mysli konstrukcje jak р01. Piotr wr6cil do domu zm czony, czy

Аnnа patrzyla па te fotografie rozczarowana, тас. Петре доjде расположен,
Ана го погледна уплашена... Forma przymiotnikowa funkcjonuje w tych kon
strukcjach jako remat, szczyt hierarchii komunikatywnej, а zwiqzek wzajemny
dwu predykacji dominuje w tej hierarchii nad zwii:lzkiem predykacji nomina1nej
z jej referentem. W paraftazie: ' ...kiedy wr6cil ..., Ьуl zm czony', '... kiedy pat
rzyla ..., byla rozczarowana'; ' ... кога доjде, беше расположен', ' .. ,Кога го по
гледна, беше уплашена', itp., а nie ' ...byl zm czony i / wi c wr6cil', ' ...byla
rozczarowana i patrzyla...', ' ...беше расположен
и

и

доjде.. .', '... беше уплашена

погледна... ' ...Akcja zdania matrycowego jest Нет i motywacji:l dla stanu

wyra.zonego predykatem przymiotnikowym, тату do czynienia z kumulacji:l
dwu predykat6w, а niе z predykatem orzekanym о argumencie, kt6remu
uprzednio przypisany jest jakis stan / сесЬа w drodze apozycji. Brak tu charak
terystycznej dla apozycji potencjalnej dwuznacznosci. Мату do czynienia ze
strukturami, kt6rych bardziej eksplicytna formalizacja moze przybra6 postac
zdaii asocjatywnych, konjunktywnych z implikacji:l nast pstwa w czasie, ew.
temporalnych, czy warunkowych, а kt6rych specyfika polega па dominacji pre
dykacji wyrazonej przymiotnikiem nad predykacji:l:wyra.zoni:l verbum finitum.
Warto przy tej okazji zwr6cic uwag

па charakterystyczne zachowanie

polskich przyrniotnikowych imieslow6w wsp6lczesnych. Pojawiaji:l si

опе, jak

swiadczi:l nasze przyklady, jako apozycje postpozytywne, natomiast w prepozy
cji wyst puji:l jedynie jako modyfikatory restryktywne we wspomnianym ju.z
w tym tekscie wt6mym sensie: Placzqca Аnnа Ьу/а dla nas czyms nowym, tj.
'Annа widziana, opisywana w momencie, kiedy placze . ..', Siedzqcy dotqd spo

kojnie Jurek nagle zerwal si
si

i pobleg/ za nimi, tj. 'Jurek widziany...', narzuca

reistyczna interpretacja Т. Kotarbiilskiego... Jezeli tresc predykatywna imie

slowu znajduje si

poza granicami podstawowej grupy imiennej, automatycznie

awansuje оп w hierarchii komunikatywnej i przybiera forт

аdwегЫаlщ, por.

пр. Placzqc, Аnnа wyblegla z pokoju, czy Siedzqc spokojnie w kqcie, Jurek оЬ

serwowal cale towarzystwo itp. Imies16w wsp6lczesny w funkcji kongruentne
go modyfikatora jest r6wnowa.zny ze zdaniem wzgl dnym apozytywnym, por.

p/aczqca Аnnа

Аnnа, kt6ra placze, siedzqcy Jurek

Jurek, kt6ry siedzi itp.,

lub ze zdaniem temporalnym, por. Аnnа (widziana, opisywana w momentach)

kiedy p/acze... , Jurek (widziany, opisywany w momencie) kiedy siedzi..

.

Por.

dalej Piotrus przyblegl do matki p/aczqc, ale niе *placzqcy... Opozycja: wr6cil

zm czony

wr6cil smiejqc si

to, jak si

wydaje, w du.zej mierze sprawa

diatezy: w pierwszym wypadku тату koincydencj

czasowi:l stanu wyniklego

z uprzedniej (w ramach danej struktury zdaniowej nie nazwanej) czynnosci
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(semantyka perfektu, kt6щ w polszczyZnie wyraza stary imiesl6w rezultatywny
przymiotnikowy), w drugim wypadku - koincydencj

czasow

dwu czynnoSci

wykonywanych przez ten sam podmiot, kt6ry jest zarazem referentem wyjscio
wego argumentu konstytutywnego predykatu; tutaj polszczyzna reaguje imieslo
wem przysl6wkowym.
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2. APOZYCJE W FORМIE GRПРУ IMIENNEJ

Zasadniczy blok apozycji, kt6re maj4 form

grupy imiennej, charakte

ryzuje si kongruencj4 w stosunk:u do grupy podstawowej w zakresie kategorii
przypadka. NajwaZniejsze funkcjonalne kryterium podzialu w obr bie tego
bloku to wspomniane juz rozr6Znienie mi dzy apozycjami о funkcji wy14cznie
predykatywnej, kt6re przypisuj4 nowe cechy referentowi grupy podstawowej,
i apozycjami о fиnkcji identyfikuj4cej, kt6re S4 koreferencyjne w stosunku do
grupy podstawowej, tj. nazywaj4 tego samego zidentyfikowanego referenta ро
przez odniesienie do innego, r6wniez unikalnego, zespolи jego cech.
Podobnie jak apozycje przymiotnikowe, r6wniez apozycje о formie
grupy imiennej mog4 stac w postpozycji luЬ w prepozycji w stosunku do grupy
podstawowej.
Przedstawimy tu najpierw:

2.1. APOZYCJE KONGRUENТNE PREDYКATYWNE
W POSTPOZYCJI
Oto garsc typowych przyklad6w polskich: Nowy nauczyciel, entuzjasta
harcerstwa, postanowil zapoznac mlodziez z idealami tej organizacji, tj. ' ...kt6ry

Ьуl еntuzjаsЩ... ' / ' ... poniewaz Ьуl entuzjast4...'; Ojciec Тоmlш, amator dobrego
jedzenia i dobrej zabawy, znal wszystkie lokale w tej okolicy, tj. ' ...kt6ry. . .' /
'

...poniewaZ.. .'; Przekazalam t(; ksiqik(; mojej asystentce, specjalistce w zakresie

literatury typu science fiction, tj. ' ... kt6ra jest...' / ?' ... poniewaz jest опа.. .';
Znalem wielu pisarzy, milosnik6w literatury pami tnikowej, kt6rzy sami nie
decydowali si

spisa{: wlasnych wspomnien, tj. ' ... kt6rzy Ьуli milosnikami,

а jednak / а mimo to.. .'; Jurek, zawsze lojalny przyjaciel, nie radzil m; podejmo
wa{: takich krok6w

'

...kt6ry zawsze byl ..'; Jurek, zazwyczaj zwolennik wszel
.

kiego ryzyka, tym razem radzil zachowac ostroznosc, 1j,

'

... kt6ry zazwyczaj

Ьуl zwolennikiem.. .' / ' ...chociaz / mimo ze zazwyczaj...' Jak wynika z tych
przyklad6w i za14czonych pr6b interpretacji, zawsze mozliwa jest eksplicytacja
z роmощ zdania wzgl dnego; wt6rnie w pewnych wypadkach obecny jest pod
tekst kauzatywny, przyczynowy luЬ koncesywny. Inwentarz takich wt6mych
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odcieni znaczeniowych, jak tez warunki (wypelnienie leksykalne modelu, i/lub
kontekst w szerszym sensie...) nalezaloby zbadae па podstawie bogatego korpu
su odpowiednio stylistycznie zr6Znicowanych przyklad6w.
Oto reprezentatywne przyklady macedonskie: Луfето, мажи зрели за

подвиг, жени дрочни за здрава рожба, старци потрошени и со тешки
коски, деца зачудени пред убавините на волшебниот свещ како денес

помнам, преплашени и кротки, по коjзнае Koj пат ми се доближиjа. Мll9;
Во Автобиографиjата" Прличев, неnриjател на "омразната многозбор
"
ност ", бег;ю мине nреку цели години од своjот живот КЛ51; Meiymoa за
. ..

учениците на Кирила и Методиjа, тие оскрбени синови на словенскиот

род, имаше доnрва да се чуе. КЛ8; topiu Пулевски е роден во Галичник,

славно село на Бистра планина во западна Македониjа. КЛ71; Е Костади

не, дрто магаре, мислеше готов си! ГР24; ...и Димостен, кога добро го
знаеjа, за кого се зборуваше дека е еден од власта, нешто како интендант
ли, командант ли, комесар ли или секретар на nартискиот комитет?

ГР42; ..

.

Por. i (potwierdzone аnkiеЩ): Петре, наjдобар сnециjалист во

групата, беше отсутен; Сите им се nоююнуваа на неговите родители,

ценети чители на градот...; Од него го добив наjважниот nоююн, пред
мет на моите соништа ... ; Андреj, голем фан на nеjачоm, се смести во nр

виот ред.. ; Неjзиниот ментор, обично многу строг критичар, беше задо

волен од текстот ...
Apozycje tego typu najcz sciej towarzyszl:lgrupom imiennym, kt6rych
referentami sl:lludzie. Ich czlony konstytutywne to najcz sciej, semantycznie
przewidy

alne w tej funkcji, rzeczowniki - epitety, nazwy zawod6w lиЬ funk

cji, nazwy stopni pokrewienstwa, wszelkiego rodzaju nomina agentis i nomina

essendi.

2.2. APOZYCJE KONGRUENТNE ,,кОREFЕRENСУJNЕ"
W РОSТРОZУСЛ
Modyfikator "koreferencyjne" pojawia si w tym tytule w cudzyslowie
dla zaznaczenia czysto konwencjonalnej funkcji tego okreslenia
w szerszym,
prymamym sensie wszystkie apozycje kongruentne о postaci grupy imiennej Sl:l
koreferencyjne z gruPI:l роdstаwоwц, kt6rej tоwаrzysщ. ,,коrеfеrепсуjпе" w na
szym tytule znaczy, ze b dzie tu mowa о apozycjach,.kt6re same przez si , bez
oparcia w grupie podstawowej, sl:lzdolne zidentyfikowa6 referenta, о kt6rym
mowa. Por. пр. pol. Autor "Раnа Tadeusza", Adam Mickiewicz, uwaia/..., czy
тас. Академик Цветан Грозданов, актуелен nретседател на МАНУ, ре

че .. itp.
.
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Podaj

typowe przyklady polskie: Basia, мо}а na}lepsza przy}aciolka,

moglaby с' ротос w te} sprawie;· Spotkalam wczora} paniq Kowals

mat

Piotra; Jutro przy}ezdia do Macedonii polski minister kultury, Waldemar Dqb
rowski; Paul, }edyny cudzoziemiec w nasze} grupie, z trudem przyzwycza}a si
do naszego rozkladu dnia, Ostatni przyszedl Jerzy, (еn kolega, ktory si zarze
kal, ze w ogOle nЁе przy}dzie itd. itp. Nie та tu mowy па og61 о zadnym pod
tekscie kauzatywnym, wszystkie podane przyklady mozna najwyzej parafrazo
wac z ротосц: zdail wzgl dnych apozytywnych, kt6rym przyjrzymy si

blizej

w dalszym tekscie.
Przyklady тacedoiiskie: На кра}от добриот бог ке победи nреку
сво}от -меси}а, синот Исус ... МII63; Радо ке }а следам во срамот и скро-м
носта тво}ата -многуnочитувана Ана Ко-мнена, керката на царот Алек
си}. .. МIl94; ... сакаа со свои очи да го видат чудото: голе-миот, неnреоден,
безобразно бесрамен sид. МII113; "Автобиографи}ата", второто дело на
Прличева, настанува при кра}от на неговиот ;нcuвoтeH пат... КЛ56; Пр
вин на таnаЩJU}ата, Сuл}ана Jошевскu, -му даде нова работна задача.
АС17; Се вртеше така и само }а nцуеше водата, реката. АС22; Додека
пак Трондафила, Преспанката Трондафuла, онаа жена ко}а nрва тргна од
станица, {. ..] кога влезе во одредената кука, во sиданата печка на}де
жар... ГР41; По неколку дена ка} неа се nо}ави Тина, -ма}ката на Ангелина.
ГР73; Остана Дu.мocтeH и два}цата агроно-ми, неко} си Саракачанче и
другиот Друшката. ГР89; ...и веке }а позна -ма}ката на Ангелина, Тина
Шиникова ... ГР112 ...
Przyklady dobrze ilustrujЦ: fakt, ze w apozycjach tego typu grupa pod
stawowa i grupa ароzytywnа sц: w swoich funkcjach "wymienne". Jako jeden ze
skladnik6w calej zlozonej konstrukcji cz sto pojawia si imi wlasne, jako dru
gi unika1na funkcja, lub charakterystyczne osiЦ:gni cie (artystyczne, naukowe,
polityczne. . - autor + G, sprawca + G ... ) referenta, lub jego miejsce w hierar
.

chii, w sekwencji (drugi ро..., piqty z lewe}. .. ) itp., rzadziej kwalifikacja (jak
w macedoiiskim przykladzie: 1lудото, ... sид). Specyficzny charakter mаjц: аро
zycje о postaci р01. (еn, ktory.. , тас. то) / оно}, ко} / што .. , w kt6re wbudo
.

.

wane jest idепtyfikujц:се zdanie wzgl dne.

2.3. APOZYCJE KONGRUENТNE ШЕNТУFIКUJf\СЕ
W POSTPOZYCJI
Jest to stosunkowo rzadki typ konstrukcji, kiedy to apozycja, а nie gru
ра podstawowa та тос idепtyfikujц:сц: referenta. Por. пр. pol. W klasie po}awil
si

noYlp uczefz, brat blizniak Tomka, czy Spotkalam wczora} ciekawego czlo
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Nike", por. tez: Wybitny
wieka, autora ksiqiki, kt6ra zdobyla ostatпiq nagrod
"
wracal do tego (е
wielokrotnie
Golqb,
Zbigпiew
macedonista,
i
slawista
polski
од nотребните
еден
Најдов
ankiety)
drodze
w
(potwierdzone
mас.
таји;
nрирачници, "Историја" за 5-то одделение, czy На Ана it куnивме пода
рок, она висулче што го гледавме вчера, czy Петре ни доведе една cuмna
тична девојка, неговата nомлада сестра itp.

2.4. APOZYCJE NIЕКОNGRПЕNТNЕ W РОЅТРОZУСЛ
Apozycja w tym typie konstrukcji najcz sciej okresla pozycj I sytuacj ,
w kt6rej znajduje sj
kt6rym rozgrywa sj

referent grupy podstawowej w momencie I czasie, w
akcja odpowiedniego zdania. Apozycja na og61 mа form

grupy imiennej w instrumentalu, najcz sciej z przyimkiem z w polszczyZnie, ѕо
w j zyku macedonskim, а јеј czlon konstytutywny to zwykle cz sc сјаlа refe
renta grupy podstawowej lub cz sc calosci, kt6rIl ta grupa nazywa.
Por. pol. (а) Аnnа, z dumnie podniesionq glowq, kroczyla nа czele grи

(b) Jenc6w, z r kami skutymi kajdankami, zaladowano do czekajqcych
ci iar6wek; (е) Dziewczynka, nа kl czkach, zdawala sj prosic о соѕ stojqcq

ру:

nad niq naиczyciel

, (d) Od rodzic6w dostala wymarzonq nowq ѕиkiеnц,

z dlugimi r kawami obszytymi koronkq itp. Trudno dla konstrukcji tego typu

okreslic podstawowy, uniwersalny model eksplicytnej paraftazy. Por. odpo
wiednio: (а) 'Anna mјаlа dunmie podniesionIl glow
kt6ra mјаЈа.. .'; (b) 'Jenc6w skuto... ј...';

i kroczyla . .. ' I ?'Anna,

(е) 'Dziewczynka kl czaJa ј...' ; (d)

' ...sukienk , kt6ra miala...' - jak widac, w paraftazie tresc, kt6rIl w wyjsciowej
konstrukcji niesie apozycja, nierzadko dominuje w hierarchii komunikatywnej.
Jesli referent grupy podstawowej jest wykonawcIl czynnosci konstytuujIlcej
zdanie, tylko linia melodyczna i linearyzacja decyduje о kwalifikacji apozycji
jako takiej; przy zmianie tych czynnik6w zmienia si hierarchia komunikatywna
i odpowiednia syntagma modyfikuje wyraZenie predykatywne, por. (а') Аnnа
kroczyla nа czele grиpy z dитnје podniesionq glowq, (с') Dziewczynka zdawala
sj

prosic о соѕ nа kl czkach stojqcq nad niq nauczyciel

w tych konstrukcjach to najc

... Modyfikatory

sciej deverbativa, со pot guje w:raZenie, ze marnу

do czynienia z ѕиј generis ,,konstrukcjami absolutnymi"...
А oto przyklady macedoiiskie: Едниот, на раст средничок, дробни
чок би се рекло, со едни cтpoгu очи ама, со насмевка, на лицето, на табла
та напиша Дроздов г., а другиот, МШlКУ nоnолн и nовисок, со речиси руса
или nобелена коса, мазна и зачешлана наназад, со кроток, ама студен
глас, со заnлашувачко лице - тој напиша Кошевски М ... ГР67; Во аголот
стана Пелагија, со наведнати клеnки, но со цврст и чист глас "Јас гласам
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за Пена!" ГРб9; Тоа место го држеше Гони Шеловеки, со истата пушка
со ко}а то} и Коста Таnанарот го чуваа сонот на бегШlЦите. ГР! Об;
...слика ... И во неа: Прилеп, СМШlен, потонат в зем}а, како крт, издупчен
од гранатите и куршумите како од сипаница, со неговите улици исnлаше
ни од секо}а чекора што ке nофтеше да }а крене ногата повисоко, од се
кое ЗШlа}увшье на КУЧU1-ьата... ЧП89; ...води пред кулата на Васили}а Тр
биш, со не}зините заnцu напрчени угоре да nотскажуваат... ЧП179... Por.

jeszcze (potwierdzone ankiet!\): Ана, со наведната глава, седеше во аголот;
Човекот, со подвиткани nантШlОНU, зачекори во водата..., itp. Por. i przy
klad z apozycjfl niekontaktowfl: Поро}от { . ] бргу ги отрезнил рицарите кои
.

веднаш потаа, со наведнати глави од срам, се качuле на КО1Ьи и замиНШlе
во непознат правец. МII83

Macedoii.ski zna jeszcze jednq, specyficZn<i seri przyklad6w, о podob
nej semantyce, kt6re pojawiaj<i si

w tekstach literatury pi knej, zwlaszcza

w tekstach z folklorystycZn<i stylizacj<i. Apozycja ша tu ewidentnie form kon
strukcji absolutnej opartej па imieslowie. Por. Свекрвата, nуштена шамu}ата
до носат и рацете nикнати во nазувата, ни раскажува... ; Заробените,
рацете врзани, ги донесоа на nлоштад..., аlе i: Ана, долгuте нозе скрстени,
главата подигната, седеше на каучот .. Por. tez: То} не бил обичен човек
.

[. ..} обично на состаноците зафакШl место десно кра} sидот што немаше
прозорец, рацете прекретени nреку стомакот, грбот исnравен, главата
дигната, и нем од nочетокот до Kpajom. ГРб7 ...

Jak juz wsроmniаlащ niekongruentne apozycje przypominaj<i kon
strukcje przyimkowe analizowane w poprzedniej rozprawce, poswi conej zda
niu prostemu rozszerzonemu. Oceniam je jako apozycje, poniewaZ - zgodnie
z linearyzacj<i i lini<i melodycZn<i zdania, w kt6re Щ wbudowane - nios<i dodat
kow<i informacj

о referencie podstawowej grupy imiennej, а nie о sposobie

realizacji konstytutywnej dla tego zdania czynnosci.

2.5. APOZYCJE W FORМIE GRUPY IMIENNEJ
W PREPOZYCJI
Pojawiaj<i si rzadko; stosunkowo najcz sciej spotykamy w takim ukladzie аро
zycje niekongruentne, zdarzaj<i si apozycje kongruentne predykatywne, nato
miast mozliwosc pojawienia si w prepozycji konstrukcji apozytywnych "kore
ferencyjnych" i/lub identyfikuj<icychjest zablokowana.
Oto ki1ka problematycznych polskichprzyklad6w apozycji predykatyw.
nych:
tami - wyrainy jest podtekst kauzatywny, narzuca si

parafraza imieslowowa

......................--------..
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lub (,,niekongruentna"?) z por6wnawczym }ako 9. 'B dfC
t
,

giem .. .' I 'Jako sumienny pedagog...'; por. tez: ?Zwolennik szybkich rozwiqzan,
Jan zdecydowal sifi: natychmiast. .., tj. 'B dftc zwolennikiem .. .' I 'Jako zwolen

nik. .. ' Нр.
Przyklad6w macedonskich praktycznie brak. Кilkanascie os6b w r6z
nym wieku, ankietowanych indywidua1nie, odrzucilo kategorycznie zdanie
*Ло}ална службеничка, Ана не се вnушти во дискуси}а со директорот, kil
ka z nich zaproponowalo mi alternatyw : Како ло}ална службеничка.. . ; wi cej
szcz scia mialam z innym przykladem, por. ?Човек од збор, Петре секогаш
ги реализираше своите ветувшъа, tj. 'Бидеjки (беше) човек од збор . . .' I

'Како човек од збор... ' - wydaje si , ze idiomatyczny zwrot човек од збор
'czlowiek, па czyich slowach тота polegaC' jest traktowany jako jedna atrybu
tywna leksema i latwiej go рrzyjщ:S w funkcji apozycji.
Niekiedy, przy obecnosci odpowiedniego sygnalu w zdaniu matryco
wym, mozliwa jest interpretacja koncesywna, por. pol. Inic}atorka te} manifes
tac}i, Аnnа wolala

jednak

zbytnio si

nie angazowac, tj. 'Mimo ze I chociaZ

byla iпiсjаtоrkц, ..'. Nie umiem zaproponowac odpowiednich konstrukcji z grupft
imiennft
Apozycje niekongruentne w prepozycji, jak wspomnialam, тоZnа spot
kac cz sciej. Por. pol. Z glowq dитniе podniesionq, Аnnа czekala па decyzk
komis}i, 9. 'Miala glow

durnnie podniesionfi, kiedy czekala- I czekajftc ...';

Z rfi:koma wzniesionymi nad glowq, }еnсу powoli zblizali si

do bram оЬоzи, itp.;

mozliwy jest i podtekst kauzatywny, por. тас. Со врзани раце, затвореникот
не беше опасен - 'Со оглед на тоа дека имаше врзани раце...' Por. i:
Легнат, ми го сu.мнале палтото МЗ209...
*

Nasz kr6tki przeglftd pokazuje, ze apozycje w formie grupy imiennej sft
stosunkowo rzadsze i rnniej zr6Znicowane niz apozycje przymiotnikowe, со nie
trudno wyjasnic zwaZywszy podstawowe funkcje tych dwu formacji: przymiot
nika jako wykladnika predykatu i/lub modyfikatora w grupie imiennej, i grпру
imiennej jako nazwy (denotatu) poj cia, о kt6rym mowa.
Zasadnicze ograniczenie syntaktyczne, jakiemu podlegajft kongruentne
со do przypadka apozycje о formie grupy imiennej ograniczenie do postpozy
r6wniez nietrudno skomentowac: pierwsza grupa w sekwencji zlozonej z
cji
dwu takich kongruentnych grup, zgodnie z uniwersalnymi regulami linearyzacji
(i - w j<c!zyku m6wionym
podstawowej.

intonacji) automatycznie przyjmuje funkcj

grupy .

Warto r6wniez w tym podsumowaniu przypornin ec wyraZnft
semantycznft rzeczo nik6w konstytuujftcych grupy imienne
apozytywne
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w wypadku apozycji predykatywnych Sl.l to przede wszystkim epitety, nazwy
postaw psychicznych lub cech fizycznych, nazwy profesjonalne, itp., w wypad
ku apozycji ,,koreferencyjnych" i/lub identyfikujl.lcych Sl.l to deskrypcje okreslo
пе, nazwy wlasne, nazwy najbIizszych stopni pokrewienstwa, unikalnych funk
cji zawodowych. Jak z tego wyliczenia wynika, а со potwierdzajl.l nasze przy
klady, referentami wi kszosci konstrukcji apozytywnych tego typu sl.l ludzie.

W analizie formalnej apozycji

grup imiennych - dochodzi do glosu

charakterystyczna r6Znica mi dzy interesujl.lcymi nas j zykami

fakt gramaty

kalizacji w j zyku macedonskim charakterystyki referencyjnej grupy, tj. оЬес
nosc rodzajnika. Wsr6d wielu innych funkcji jest оп tez sygnalem granicy grupy,
а przez to samo formalnym wykladnikiem wspomnianej w naszej defmicji сесЬу
apozycji - jej samodzielnosci referencyjnej.
Modele jak pol. ten (czlowiek), kt6ry . , тас. moj / OHoj (човек) KOj
. .

...

wil.lZl.l apozycje przymiotnikowe i apozycje w formie grup imiennych i potwier
dzaj ze apozycja zdefmiowana jak w tym tekscie
obok predykatywnej jest
zdolna pelnic r6wniez funkcj restryktywn identyfikujl.lcl.l.
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3. APOZYCJE ZDANIOWE

Apozycje zdaniowe przyjmuj form tzw. zdail wzgl dnych, tj. wi<\;Z
siQ z podstawow gщр imienn za poтoc tzw. zaimka wzgl dnego, kt6ry
jest z ni kongruentny со do rodzaju i liczby, ale nie i со do przypadka. Poza
wspomnian сhаraktеrystyц kategorialn zaimek wzglQdny jest semantycznie
pusty; jest substytutem podstawowej gщру imiennej w zdaniu apozytywnym,
mutatis mutandis analogicznie do jego funkcji w zdaniu wzgl dnym nie apozy
tywnym, tj. restryktywnym. Zdania wzgl dne apozytywne nie zmieniaj charak
terystyki referencyjnej obiektu, о kt6rym mowa, а kt6r okresla kwantyfikator
wbudowany w gщр podstawow ( nie wnosz restrykcji zdolnych t charak
terystyk zmienic). Podaj przyklady:
=

pol.: (1) Moja siostra, kt6ra jui wczesniej przeiyla podobnq przygod ,
pocieszala mnie, ie to nic strasznego; (2) Postanowilismy zwr6cic si do Jurka,
kt6ry w (уm czasie pracowal w banku; (3) Dotkn lo 10 przede wszyslkim dyrek
tora firmy, kt6ry dosc nieporadnie odpieral zarzuty; (4) Випа przeszla nad
u/;pionym miastem, kt6re przeiywalo jui gorsze nawalnice i nie tak latwo gubllo
sen; (5) Pewien czlowiek, kt6ry nie przeczuwal, ie wejdzie do historii miasta,
przekopywal sw6j ogr6dek... W powyzszych konstrukcjach zdania wzgl dne
z podstawow gщр imiennq, jak i z calym zdaniem matrycowym wi ze mniej
lиЬ bardziej luiny zwi zek asocjatywny. Robi опе wraZenie zdan wtщсопусh.
Niekiedy, jak w przykladach 1.,2. i 4. istnieje i dosc wyraZny podtekst kauza
tywny. Mozemy przyj c parafrazy typu: (1) 'Moja siostra, а опа juz wczesniej
przeZyla...', lub 'Moja siostra pocieszala mnie па podstawie wlasnych doswiad
czeil, Ьо опа juz wczeSniej...' - jak si wydaje, r6znica parafrazy motywowana
jest mozliwosci odniesienia tresci konstrukcji apozytywnej albo do referenta
podstawowej grupy imiennej, albo do propozycji konstytuuj cej zdanie matry
cowe; wyb6r mechanizmu apozycji (а nie zdania zlozonego z predykatem
'przyczyna') sugeruje, ze autor tekstu opowiada si za pierwszym rozwi za
niem; (2) 'Postanowilismy si zwr6cic do Jurka, оп... / Ьо оп...'; (4) 'Burza
przeszla nad uspionym miastem, а (trzeba wiedziec, ze) to miasto...', itp. Dla
przyklad6w 3. i 5. narzuca si parafraza w postaci prostej koniunkcji: (3) 'Do
tkn lo to ... dyrektora.., а оп...'; (5) 'Pewien czlowiek а ten czlowiek... . ..
'
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Nierzadko konkretne zdanie wzgl dne moZna interpretowac dwojako:
jako restryktywne lub jako ароzytywnе; w j zyku m6wionym charakterystyczna
linia melodyczna, а w pisanym tylko szerszy kontekst (konsytuacja) pozwala
rozstrzygnIlc, kt6ry typ zdania wzgl dnego: restrykcja czy apozycja, wchodzi
w gr . Por. пр. Stиdеnсi, kt6rzy dotqd nie otrzymali stypendi6w, zglaszali si
restrykcja, lиЬ 'Studen
dzien w dzien do dziеkаnаtи, tj. 'Ci studenci, kt6rzy.. .'
ci nie otrzymali dotIid stypendi6w i zglaszali si . .' / 'Studenci zglaszali si ... до
dziekanatu, Ьо nie otrzymali dotIid...' apozycja.
Sklonni jestesmy przyjIlc uog61nienie (moZna je spotkac w wielu
opisach gramatycznych), ze grupy iшiеnnе о referentach jednoznacznie zidenty
fikowanych mog!! Ьус modyfikowane jedynie przez zdania wzgl dne apozytyw
пе, jednak i tu nasuwaj!! si wIitpliwosci. Por. пр. Nigdy nie zapomn Jиrka czy
ta}qcego lo ogloszenie, tj. 'Nigdy nie zapomn Jurka / tego, jak wyglIldal / jak
si zachowywal Jurek w momencie, Юеду ...' - kryje si tu sugestia, ze Jurek
w r6znych sytuacjach Zyciowych to r6zne przedmioty obserwacji.
Zdania wzgl dne, zgodnie z рrzyj щ w оЬи interesujIicych пав j zykach
пот1!\. preskryptywn!l, stoj!! w bezposredniej postpozycji w stosunku до grupy
imiennej, kt6щ mоdуfIlшjц.. Stцd, ех definitione, wykluczona jest zar6wno pre
pozycja jak i postpozycja niekontaktowa.
А oto przyklady macedonskie: матичарот, кого едноставно го ви
.

. ..

каа Паnокот, иако си имаше име,}а nрибли:ж:и сво}ата уста до неговото
влакнесто уво и прошепна во него. ГР43-44; .. . се истопори пред Пелаги}а,
ко}а веке беше осветлена од миж:уркавата светuлка .. ГР49; Одвреме-на
.

време ги раскинуваше [ ..] смеата на Ангелина, ко}а се довикуваше со не
кое момченце. . ГР39; . .очите му се соnнаа од Пелаги}а ко}а кротко чеко
.

.

реше со рацете под nрегачот. ГР36; Марко Поскав ко} имаше излезено да

ГР9;
..дури таму негде до nолнок не се зачул мо}от nискот ко} бргу се измеша'l
го одвеле
со мука1Ъето на вознемирената стока долу во аурот. МП31;

помага во деле1Ъето, на кра}от во сво}от вагон пренесе два сандака.

. .

.

...

твоите право пред КОnjата на сnобудa'lените Кумани кои, :ж:едни за крв,
nрвин го npemena'le а nотоа сурово го набuле на кол... МП34;

..

ja пропове

даше [ ..] нашата ерес чи}а острица главно, од негова страна, беше насо
чена против тебе.

. .

МП49; Во noxea'lama на солунските брака, ко}а со

право му се припишува на Климента,

ги

срекаваме и следните зборови...

КЛ8; Во noxea'lama на Кирила и Методи}а, што веке }а сnоменавме, се со
др:ж:и едно знача}но место.

..

КЛ12; Ваквите спомени, кои се вклучуваат

по пат на ра.1ЛИЧНИ аналогии во словенскта традици}а се користеа, 60
поткрепа на длабоката Кщментова замисла... КЛ19; Особено беше из
диган култот на Климента, како патрон на градот Охрид, кому архиепи
скопите Теофилакт и Димитри} Хомати}ан му остави}а :ж:uти}а . КЛ19. .
.

.

.

Zwraca uwag w mоiш korpusie mаседоnвюm niemal wyl!lCzne uZycie
zaimka wzgl dnego ко} w zdaniach apozytywnych przy wyraznej przewadze
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што w zdaniach restryk:tywnych. Mozna to tlumaczyc przede wszystkim tym,
ze konstrukcje apozytywne mаjц. w ogromnej przewadze ludzi za referent6w,
i to jednoznacznie zidentyfikowanych ludzi; uklady jak пр. *Ана што (zamiast:
Koja) доjде nрва. . , czy: *Им го реков тоа на моите родители, што (za
miast: кои) многу се uзненадиjа. sц. z punktu widzenia normy nie do рщ
j cia. W podanym wyzej wyborze przyklad6w rnacedonskich jedyny wypadek
uZycia што odnosi si do nieoZywionego referenta (... nохвала... ).
Iпtегеsujц.се jest r6wniez, jak bardzo obecnosc apozytywnych zdan
wzgl dnych uzalezniona jest od formy podawczej tekstu. W dwu powiesciach
Р.М. Andreewskiego, Пиреj i Скакулци, kt6re sц. pisane niemal wylц.сzпiе
w formie dialogu lиЬ wewn trznych monolog6w w stylizowanyrn regionalnym
interdialekcie, nie znajduj odpowiednich przyklad6w.
.

..

*

КоПсzц.с ten kr6tki рrzеglц.d konstrukcji, kt6re chcialabym оЬjц.С termi
пет "apozycja", wracam raz jeszcze do definicji tego terminu. W poprzednich
pracach poswi conych problematyce apozycji (ТОПОЛИlьска 1981, 1997) budo
walam definicj apozycji w opozycji do restrykcji. Systernatyczny рrzеglц.d ЬО
gatszego korpusu przyklad6w przekonal mnie, ze opozycje: (]) cechy wzboga
cajace tresc i ograniczajace zakres pojecia vs cechy wzbogacajace tresc i nie
zmieniajace zakresu pojecia i (2) modyfikatory wbudowane w podstawowa gщ
p� imienna (tj. podporzadkowane wlasciwym tej grupie kwantyfikatorom refe
rencjalnym i ilosciowym) vs modyfikatory dodane (tj. zпаjdujцсе sie poza stref!}
operowania kwantyfikator6w gщру podstawowej) nie роkrywаjц. si . Innymi
slowy, jak to pokazal powyzszy ргzеglц.d, apozycja moze miec funkcj identy
fikujц.сц. referenta grupy podstawowej. Sformulowane jeszcze inaczej: apozycja
moze towarzyszyc nie tylko grupom imiennyrn о referencie zidentyfikowanym.
W swietle proponowanej tutaj definicji apozycji jej modele syntaktycz
пе, linearyzacja i zakres uZycia w j zyku polskim i macedonskim niewiele si
г6Zпiц.. Najwazniejsze r6Znice w stosunku do apozycji przymiotnikowych wy
пikаjц. z r6znic w inwentarzu adiektywizowanych formacji imieslowowych.
NajwaZniejsze r6znice w stosunku do apozycji о formie grupy imiennej to ist
nienie w j zyku macedonskim rodzajnika w funkcji wykladnika granic grupy
podstawowej oraz istnienie w tyrn j zyku (па marginesie systemu) apozy
tywnych konstrukcji absolutnych (por. wyzej s. 114). R6Znice w stosunku do
apozycji zdaniowych sргоwаdzajц. si do r6znic w sferze uZycia tzw. zaimk6w
wzgl dnych...

ПI.

SPOSOB NA SPOSOB
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MIEJSCE INFОRМАСЛ UКRYТEJ POD ETYКIEТКA 'SPos6B'
W STRUКTURZE SEMANTYCZNEJ ZDANIA
W polskich pracach gram.atycznych wielokrotnie pojawia sitt pojttcie
(termin?) 'spos6b', czy to w inwentarzu tzw. okolicznik6w, czy w inwentarzu
zdan podrzttdnych w ukladach hipotaktycznych. Innymi slowy: spos6b jest ele
mentem serii, kt6rej elementami s<t r6wniez czas, miejsce, przyczyna, skutek,
cel, wanmek, przyzwolenie, а nawet miara... Jest to seria nieuporz<tdkowana,
а jej elementy w toku analizy gramatycznej obchodz<t sil( bez definicji w ter
minach tzw. skladni semantycznej. Stosunkowo najblizej ewentualnej definicji
sytuuj<t sil( konstatacje informuj<tce, ze wykladnikami formalnymi pojl(cia 'spo
s6b' s<t wyraZenia otrzymywane w odpowiedzi па pytanie: jak? / w jaki spo
s6b?, tj. пр. JakX to zrobil / robi? itp., аlе jиz raczej nie Jak to sif. stalo? itp.
Jezeli przyjrzymy sil( wspomnianej wyzej serii z рunktu widzenia miej
sca informacji ukrytej za odpowiednimi etykietkami w prototypowej struktиrze
semantycznej zdania, okaZe sil(, iz jest to seria bardzo niejednorodna. Pojttcia
jak 'czas' czy 'miejsce' to niezbl(dne parametry zdarzen (proces6w, stan6w, sy
tиacji...), pojl(tych jako referenty konstytutywnych dla zdania propozycji, pojl(
cia z serii kauzatywnej, jak 'przyczyna', 'warunek' ..., а takZe ponownie 'czas',
zajmuj<t wyzsщ pozycjtt w hierarchii; to predykaty, z pomoc<t ktбryсh ustalamy
stosunki mil(dzy zdarzeniami. Czym jest w tej perspektywie 'sроsБЬ'? Chciala
Ьут bronic twierdzenia, ze jest to zеsрбl parametr6w predykatu konstytuuj<tce
go dan<t propozycjtt, а wil(c w stosиnkи do innych еlеmепtбw naszej serii przy
pada ти miejsce najnizsze w hierarchi semantycznej zdania.
Z kolei w hierarchii propozycji, ktбrа zdanie konstytuuje, 'spos6b' stoi
wysoko, о czym swiadczy pozycja i funkcja jego prototypowych wyklаdпikбw
w jl(zykach naszego typu, Ч. рrzyslбwkбw i wyrazen рrzуslбwkоwyсh (adwer
Ыаliбw). Mialam okazjl( pisac о tym w zwiqzku z charakterem stosиnku, jaki
l<tczy czasownik z jego adwerbialnymi modyfikatorami (por. ТОПОЛИIьска 1983;
1990). Podobnie jak predykat wyrazony czasownikiem selekcjonuje i wi e
okreslone klasy аrgumепtбw
dепоtatбw pojttC nazywaj<tcych odpowiednio
rzedmiot
y
materialn
e,
ludzi,
abstracta
itd. predykat wyraZony przysl6wkiem
!,
ll1иЬ tzw. wyrazenic
przys16wkowym (adverbiale) selekcjonu
je i wi ze okres
lonc klasy argumcntow - den
otat6w poj c nazywaj<tcy
ch relacje mittdzy przed-
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miotami materialnymi i!lиЬ zdarzeniami. Predykat 'szybko' moze modyfiko
wac predykaty czasownikowe wyraZaj ce паjrБZniеjszе czynnosci dynamiczne,
ktбrе mozemy oceniac z punktu widzenia tempa ich przebiegu w czasie; то
dyfikator szybko (тас. бргу) mozemy spotkac przy takich czasownikach, jak
pol. isc, Ыес, jechac, plynqc... , czytac, pisac ... , pracowac. . , тас. иде I оди,
.

трча, jава, nлови... , чита, пишува ... , работи

...

, ale nie i pol. spac, siedziec,

leiec... , kochac, Ьас si , pragnqc. , тас. сnие, седи, лежи... , сака, .lbуби, се
. .

плаши, посакува . Predykat 'glosno' moze Ьус nadbudowany nad predykatami
..

czasownikowymi, dla ktбryсh relewantna jest осепа intensywnosci dzwi ku;
modyfikator glosno (тас. гласно) mozemy spotkac jako skladnik wyrazen
predykatywnych jak pol. т6wic, czytac, krzyczec, chrapac... , grac па forte
pianie I па skrzypcach... , stukac, szuтiec, brz czec. ., тас. зборува, чита,
.

вика, 'рчи... , свири клавир I виолина... , чука, шушти, брмчи. . , ale nie i pol.
.

skakac, chodzic ... , lublc, nienawidziec, pogardzac. . , тас. сака, мрази, прези
.

ра... (Pomijam tu pol. glosno w sensie 'jawno', ktбrетu odpowiada тас. Jав
но) itp. itd.
Obok рrеdуkаtбw w morfologicznej formie рrzуslбwkа pojawiaj

si

w оЬи interesuj cych mnie j zykach liczne wtбmе wyrazenia рrzyslбwkоwе,
ktбrе wnosz dalsze ograniczenia selekcyjne. Tak пр. pol. szybko przy wi kszo
sci сzаsоwnikбw moze Ьус zamienione przez wyraZenia jak w тig, blyskawi
cznie, ale tylko przy czasownikach ruchu i z odpowiednim kwalifikatorem
stylistycznym w te p dy czy jak па skrzydlach, tylko przy czasownikach
percepcji intelektualnej przez wyrazenie w lot..

.

'Daleko' to w odpowiednich

kontekstach leksykalno-stylistycznych па koncu swiata, za g6raтi za lasami,
и czorta па kuliczkach itp. Мас. бргу moze Ьус w odpowiednim kontekscie
zаsЩрiопе przez молскавично, како стрела itp., z далеку konkuruje пр. на
Kpaj на светот...
Tutaj nie b d

si

zajmowac modyfikatorami о formie adwerbi6w lub

аdwеrЫаliбw. Interesuj mnie - w ramach kategorii 'spos6b'
fikacji, ktбrе

te formy mody

w oparciu о (zaIeZnie od modelu konieczny lub fakultatywny)

korelat tak (тас. така) - wprowadzaj

odpowiedni

restrykcj

w formie zda

nia. АЬу je wydzielic i okreslic ich miejsce wsrбd innych тоdуfikаtоrбw wyra
zenia predykatywnego musz przedstawic pr6b (semantycznej i) formalnej kla
syftkacji tych modyfikator6w.
Tresc wyrazenia predykatywnego (tj. nazwy <czyjejs> czynnosci, za
chowania, stanu, сесЬу, <jakiegos> procesu, stanu, sytuacji... , со wszystko
w dalszym tekscie b dziemy okreslac umownym terminem "predykat konsty
tutywny", w skr6cie РК) tiZytego w konkretnej sytuacji (w konkretnym tekscie)
z wlasciw
wana:

dla tej sytuacji charakterystyk

rеfеrепсjаlщ moze Ьус modyfiko

а) przez blizsze okreslenie jednego z charakterystycznych dla danego РК
parametr6w, m.in. przez sprecyzowanie wartosci tego parametru па odpowied
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niej, mniej lub bardziej konwencjonalnej skali, пр. роl. czytac: glosno / cicho /
szeptem... szybko / wolno / 100 sl6w па minut€... , poprawnie / z bl€dami,
monotonnie I z ekspresjq... ; jesc: duio / malo, CZ€sto I rzadko, elegancko / nie
niski: bardzo, przeci€tnie, 180 ст. itp. itd., тас. чита:
porzqdnie... ; wysoki
гласно / тивко..., бргу / бавно / 100 збора во една минута..., коректно / со
,

·

/ со eKcnpecuja... ; jаде: многу / малку, често / ретко,
/ неуредно...; висок низок: многу, просечно, 1,8 м itp. itd.

грешки, монотоно
елегантно

Ь) przez por6wnanie, tj. przez odniesienie do innego jednostkowego
uZycia odpowiedniego РК w konkretneJ lиЬ wirtualnej sytuacji, przy tych ва
mych lиЬ innych argumentach, пр. pol. Х czyta...: ... {tak plynnie, szybko, wyraz
nie...), jak (czyta) У I ... lepiej gorzej nii (czyta) У / .. . dzisiaj lepiej - gorzej nii
wczoraj, .. jakby nie rozumial tekstu itp.; Х je... (tak czysto, bogato, tlusto ... ),
jak бе) У / . . lepiej skrQmniej nii бе) У / ...w nowych warunkach skromniej niz
dawniej, .. jakby to mial Ьус jego ostatni posilek w Zyciu itp.; Х jest... : (tak
samo, r6wnie...) wysoki jak (wysoki jest) У / ... wyiszy nii У / . nizszy od У
о 7 ст. itp.; тас. Хчита... (така убаво, бргу, jaCHO...) како (што чита) У /
...nодобро
полошо од (колку што чита) У / . .. денеска подобро - полошо
отколку вчера, ... како да не го разбира текстот itp.; Хjаде... (така чисто,
богато, мрсно... ) како (што jаде) У / ... nодобро - полошо од (колку што
.

.

.

,

,

jаде)

У / .. во новите услови nоскромно отколу порано, ... како тоа да му
.

е последен оброк во животот itp.; Х е... : (исто толку...) висок како(што

У / ...nонизок од У за 7 сантиметри itp.
с) przez konsekwencje sytuacji nazwanej w zdaniu konstytuowanym
przez РК, por. пр. pol. Х czyta tak (szybko, niewyrainie.. .), ie nikt go nie roz
umie itp.; Х je tak (nieporzqdnie, nieuwainie...), ie оЬrи.'; wok61 jego miejsca
zawsze jest zaplamiony itp.; Х jest tak(i) wysoki, ie z latwosciq si€ga do naj
wyzszej p6lki w bibliotece itp.; тас. Хчита така (/ толку бргу, HejacHo) што
HUKoj не го разбира itp.; Х jаде така (/ толку неуредно, невни]wателно...)
што чаршавот до неговото место секогаш е извсшкан itp.; Х е така /
е висок) У / ... nовисок од

толку висок што лесно ja досегнува HajBucoKama полица во библиотеката

itp.
d) przez zamierzony сеl czynnosci nazwanej w zdaniu konstytuowanym
przez РК, por. пр. poI. Х swiadomie czyta tak (niejasno, cicho...) , ieby nikt
go nie zrozumial itp.; Х zawsze je tak malo, zeby przypadkiem nie utyc itp.;
Х bywa zwykle tak skromnie иЬгаnу, zeby nikt si€ nie zorientowal, jak dobrze
ти si€ powodzi itp.; тас. Х свесно чита така I толку (тивко, HejacHo) за да
не го разберат itp.; Хсекогаш jаде така / толку малку, за да не се здебели
itp.; Х е обично така / толку скромно облечен, за да не се гледа колку е
богат itp.
Nie b d si w tym tekscie zajmowac konstrukcjami typu а) - jest to
przede wszystkim problematyka organizacji korpusu leksykalnego, zasobu "а
zeologizm6w itp. Interesuj!:l mnie konstrukcje typu Ь), с), d), reprezentowane
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przez nie modele syntaktyczne, mozliwa wieloznacznosc, а przede wszystkim
шiеjsсе w opisie gгашаtyсzпуш j zyka. Wszystkie te trzy typy konstrukcji, jak
pokazuj,! nasze przyklady, s'! charakterystyczne mutatis mutandis zar6wno dla
predykat6w о fоrшiе czasownika, jak i dla predykat6w о fоrшiе przymiotnika.
W zwiцzku z tym шоZnа je spotkae r6wniez

acz w znacznie skrошniеjszуm

zakresie - w funkcji шоdуfikаtог6w w grupie iшiеппеj; najcz sciej s'! to mоду
fikatory apozytywne, па og61 w fоrшiе zidiomatyzowanych por6wnan typu pol.
Janek, silny jak kon, dobrze zni6s1' tfE pr6bfE; Ser, twardy jak kamien, nie
nadawal sifE do jedzenia, шас. JaHe, итар како лисица, сре,{.но uсnлuва од
таа сиmуацujа; Лебоm, тврд како камен, не можеше да се jаде itp. Ze
wzgl du па ich wt6rny charakter w tej pozycji - konstrukcje tego typu ргушаг
nie pojawiaj,! si
tekscie

w orzeczniku i z tego tytuш b dzie о nich шоwа w dalszym

nie Ь dziешу si пiшi tutaj specjalnie zаjшоwаС.
Niew'!tpliwie najbogatszy i najbardziej r6znorodny jest zestaw kon

strukcji, w kt6rych spos6b wykonania I wykonywania czynnosci, intensywnosc
. cechy, jednym slоwеш рагашеtry РК s'! okreslane przez por6wnanie. Туш ze
stаwеш zаjшiешу si tutaj w pierwszej kolejnosci.
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1. KONSTRUKCJE POROWNAWCZE W FlТNКСЛ
MODYFlКATOROW W WYRAZENIU PREDYКATYWNYM

Najistotniejszy, jak si wydaje, podzial konstrukcji por6wnawczych
pizebiega w za1eznosci od tego, czy punktem odniesienia por6wnania jest 1.].
sytuacja realna, zaswiadczona w znanym пат swiecie, czy tez 1.2. sytuacja wir
tualna, suponowana, por. пр. роl. 1.1. Оп chodzi koSlawo }ak kaczka wobec 1.2.
Оп chodzi koSlawo }akby mial }ednq nog kr6tszq, тас. 1.1. То} оди несмасно
како патка wobec 1.2. То} оди несмасно како едната нога да _иу е покуса.
Rozpatrzymy tu w pierwszej kolejnosci konstrukcje z grupy 1.1.

1.1. KONSTRUKCJE POROWNAWCZE Z FAKTYWNA

REFERENCJA
Kolejny podzial w tej centralnej grupie konstrukcji por6wnawczych za
lez.y od tego, czy parametr, kt6ry jest podstaw por6wnania, 1.1.1. jest ekspli
cytnie nazwany, czy tez 1.1.2. pozostaje ukryty, por. пр. роl. (а) Оп chodzi (tak)
koslawo, }ak (chodzi) kaczka wobec (Ь) ОП chodzi (tak) }ak (chodzi) kaczka,
тас. (а) То} оди (така) несмасно како (што оди) патка wobec (б) То} оди
(така) како (што оди) патка, itp. Zajmiemy si najpierw konstrukcjami typu
1.1.1. Jednak zanim przedstawi konkretne przyk1ady, jeszcze kilka sl6w og61
nej charakterystyki (semantycznego i) syntaktycznego modelu "faktywnego"
por6wnania.
Statystycznie najcz sciej bezposrednim przedmiotem por6wnania jest
to, со konwencjonalnie okreslamy jako "intensywnosc сесЬу" па wzgl dnej
skali por6wnawczej, czyli innymi slowy - wartosc parametru dla predykatu Р]
w por6wnaniu z wartosci tego parametru dla predykatu Р2, przyczem symbole
Р] i Р2 odnosz si odpowiednio do dwu r6Znych uz.yc poj cia-predykatu Р w
tym samym zdaniu; оЬа uz.ycia maj konkretne odniesienie w terminach czaso
przestrzennych, а r6Zni je wyb6r argument6w-nosicieli cechy-parametru, kt6ry
jest podstaw por6wnania. Pozwala to па automatyczn elizj kontekstow naz
wy predykatu р oraz nazwy por6wnywanego parametru w drugim kolejnym
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uZyciu (Р2), por. pol. Jurek pisze tak szybko jak (szybko pisze) Kasia

>

Jurek

pisze tak szybko jak Kasia, тас. /'око пишува исто толку бргу колку (што
>

/'око пишува исто толку бргу колку и Кате itp.

W dalszym tekscie podaj

wylttcznie przyklady spotkane w konkretnych tek

бргу пишува) и Кате

stach, tj. wylttcznie przyklady z elizjtt.
Mi dzy modelem polskim i macedonskim istniejtt r6znice w uZyciu ko
marker6w por6wnania. Charakter tych r6znic zaleZy od
relat6w zaimkowych
typu por6wnania; opiszemy je blizej w toku przeglttdu konkretnych przykla
d6w.
Wypada jeszcze wspomniec tutaj, ze w planie semantycznym, z punktu
widzenia terminu odniesienia, por6wnania bywajtt dwu typ6w:
(а) por6wnania generyczne", пр. pol. pracuje (ci iko) jak kon, chrapie
"
(glosno) jak swinia, spiewa (diwi cznie) jak skowronek, таС.nее (убаво) како
птица, преде (тивко) како мачка, расте (буjно) како nupej itp.; termin od

niesienia to w tyrn typie por6wnan najcz sciej przedstawiciele swiata zwie
rz cego lub roslinnego, zjawiska przyrody, itp.; nierzadko por6wnania takie to
konwencjona1ne konstrukcje о charakterze frazeologicznym, uniwersalne, lub
wlasciwe danej kulturze; parametr por6wnania, nazwany lub czytelny па pod
stawie kontekstu, jest dla danego terminu odniesienia charakterystyczny w wy
sokim I maksymalnym stopniu; innymi slowy, uciekamy si do takich por6w
пап, аЬу wyrazic wysokie nat zenie сесЬу; charakter "generyczny" majtt r6w
niez por6wnania wyraZajttce ocen\, danej sprawnosci / umiej tnosci, por. пр.
pol. Moja тата gotuje swietnie / jak rutynowana kucharka, trtac; Toj вози
многу брзо / како лудак; nazwa parametru w naszych przykladacn wyst puje

altematywnie z nazwtt terminu odniesienia, jednak оЬа modyfikatory mogtt
r6wniez znalezc si w tekscie obok siebie, z zalаmащ linitt intonacyjn't, por.
Moja тата gotuje swietnie, jak rutynowana kucharka; Toj вози многу брзо,
како лудак itp.

(Ь) w tym typie konstrukcji por6wnanie odnosi si

do okreslonego,

zidentyfJ.kowanego referenta, por. pol. Jacek pisze nie mniej czysto nii Hania;
Moja siostra ubiera si

skromnie, jak wszyscy w naszej rodzinie, тас. Петре

црта слабо, како (и) jac; Петре не црта подобро од мене itp.

Inwentarz i warunki wariacji poszczeg61nych modeli syntaktycznych
dla оЬи j zyk6w postaram si sprecyzowac w toku systematycznego przeglttdu
przyklad6w.
Szczeg6lntt grup stanowitt por6wnania w konstrukcjach, w kt6rych
sam konstytutywny predykat jest nazwtt parametru por6wnania. Predykaty tego
typu realizujtt si najcz sciej jako przymiotniki w funkcji orzecznika, jednak
mogtt tez przybierac form rzeczownika lub czasownika. Konstrukcje tej grupy
r6wniez pojawiajtt si w wariancie "generycznym" lub z konkretnym odniesie
niem. Por. пр. pol. Та pani jest grиЬа jak beczka; Ania jest jui (r6wnie / tak)
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wysoka jak ja; Nowy plan jest lepszy od starego (planu), тас. Девоjчето е

слатко како бонбона; Гоко се покажа nojyuaK од тебе itp.

Wypada wreszcie wspomniec о "por6wnaniach bez parametru ", tj. о
konstrukcjach, w kt6rych orzeka si , ze konstytutywny dla danej konstrukcji
predykat przysl:uguje paralelnie dwum por6wnywanym argumentom, por. пр.

pol. Moja siostra pracuje w szkole, (tak) jak Hania, czy Jerzy wybiera si

granic , (tak) jak Piotr, тас. Татко ми навива за "Вардар

н

za

како и meojom

татко, czy Ана обично патува со автобус, како и ние itp. Zwraca uwag ,

ze w macedonskiej konstrukcji cZl;?sto pojawia sil;? zestaw како и.

1.1.1. KONSTRUKCJE POROWNAWCZE Z EKSPLICYТNIE
NAZWANYМ рARAМEТRБМ POR6WNANIA

Jednoznacznie nazwany parametr, kt6ry sl:u:ly za podstaw
wi kszy
pozwala okreslic intensywnosc cechy па skali: r6wny

por6wnania,
najwi kszy,

tj. w terminach tzw. stopni por6wnania. Zaczynam m6j przegl d od por6wnan
"
" w stopniu r6wnym . Oto reprezentatywne przyklady polskie:
а) typ generyczny: Jerzy pracuje ci iko jak kon pociqgowy; Теn сЫо
piec spiewa czysto jak aniol; То dziecko porusza si

koSlawo jak kaczka; Тут

razem па badaniach w terenie czulam si swobodnie jak па ur/opie itp. W kon
strukcjach tego typu stosunkowo rzadko pojawiaj si "korelaty", czy - bardziej
adekwatnie - intensiva, tj. wykladniki intensywnosci cechy, jak tak, tak samo,

r6wnie itp., jednak ich wyst powanie nie jest zablokowane, por: Jerzy pracuje
r6wnie ci iko jak kon pociqgowy; То dziecko porusza si

tak koslawo jak

kaczka itp. 1т bardziej skonwencjonalizowane por6wnanie, tym mniejsza
szansa pojawienia si takiego "korelatu".

Ь) typ z konkretnym odniesieniem: Kasia r6wnie energicznie angaiuje
si

w t

spraw

jak ja; Moja siostra prezentuje si

w tym stroju r6wnie dobrze

jak Hanka; Andrzejek czyta jui tak samo sprawnie jak jego starsza siostra itp.

Jak wynika z przyklad6w, w tym typie konstrukcji intensiva pojawiaj si regu
larnie, ich brak stawia pod znakiem zapytania poprawnosc gramatyczn zdania,

por. ?Kasia energicznie angaiuje si
tuje si

w {

w tym stroju dobrze jak Hanka

spraw

jesli ci

jak ja; ?Moja siostra prezen
podstawowy nie zawiera [n

tensivum, oczekujemy wyosobnienia por6wnania w odr bn ftaz iпtопасуjщ"
modyfikator "dodany", w kt6rym to intensivum па og61 pojawi si w tej czy
innej postaci , por. пр. Kasia energicznie angaiuje si w t spraw , jak zresztq
i ja / podobnie jak ja / tak samo jak ja itp.
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А oto przyklady macedonskie:
а) typ generyczny: MajKa ми пее како славеj; Момчето трча бргу
како заjак; Oeoj под се лула како нишалка.. - warиnki pojawienia si intensi
.

vum st\. podobne jak w polszczyZnie, trzeba jednak dodac, ze macedonski rozpo

rzщlzа tu w оdrбzпiепiu od polskiego - nie jednym, а ращ ,,kоrеlаtбw": така
(} odpowiednio wykladnik predykatu роrбwпапiа како) niesie kwalifikacj ja
kosciow(b а толку (} odpowiednio колку) kwalifikacj ilosciow't w naszym
wypadku, tj. przy okreslaniu wartosci parametru, cz sto wchodzi w gr ta druga
осеna, szсzеgбlпiе w tekstach, w ktбryсh ilosciowa ewaluacja wartosci para
metru jest bezposrednio relewantna, por. пр. За да го стигне, кучето мора да
-

трча исто толку брзо колку што трча и заjак; За да се постигне
u шекер, itp.
Jak widac, w tekstach tego typu pojawia si i intensivum исто (толку), podczas
gdy колку moze wystЩJiс z сhаrаktеrystyсzщ dla macedonskich ореrаtоrбw
relatywizacji postpozycyjnt\. partykul што.

соодветен ефект, мора да земете исто толку брашно колку

Ь) typ z konkretnym odniesieniem: Ана исто толку брзо напредува во
учuлиштето како и Марко; JaHe се движ:u така грациозно како и тат
ко му; И jac реагирам бргу како тебе; Ние ке постапуваме дипломатски
како вас; Ванчо како Петре добро nрифака критика; MajKa ми го трети
раше секогаш слично како мене; Toj зборуваше со мене искрено како со
MajKa си, itp. Jak mozna st\.dzic па podstawie рrzyklаdбw, intensiva w tekscie

macedonskim pojawiajt\. si fakultatywnie.
Konczt\.c pierwszy segment tego przegl du najbardziej typowych mode
li роrбwпапiа w funkcji modyfikatora sposobu realizacji akcji chcialabym za
trzymac si па pewnym charakterystycznym aspekcie роrбwnап z konkretnym,
jednoznacznym odniesieniem. Мат па mysli fakt, ze odpowiednie konstrukcje
- podobnie jak szereg innych (semantycznie i) syntaktycznie derywowanych
dopuszczajt\. w wielu
konstrukcji nie przypadkiem zebranych w tym tomiku
wypadkach роdwбjпt\. parafraz
obok czy nawet w miejsce informacji о spo
sobie realizacji akcji па pierwszy plan wysuwa si konjunkcja dwu grup imien
пусЬ, ktбryсh referenci st\. pod pewnym wzgl dem podobni, czy wr cz iden
tyczni. Por. пр. Ija туИ takjakty (а) 'Мбj sроsБЬ myslenia (о Х) oceniam
jako podobny do twego'
(Ь) 'Ja i ty myslimy (о Х) w podobny spos6b', czy
Piotr argumentowal tak jak tw6j ojciec
(а) 'Spos6b argumentacji Piotra Ьуl
podobny do sposobu argumentacji twego ojca'
(Ь) 'Piotr i twбj ojciec argu
mentowali podobnie / tak samo', Ана се однесува кон него како jac (а) 'Од
несувюьето на Ана спрема него личи на моето'
(Ь) 'Ана и jас се одиесу
ваме спрема него на ист начин' itp. ZaleZnie od szerszego kontekstu uZycia
danej konstrukcji роrбwпаwсzеj, tj. od perspektywy funkcjonalnej tekstu i Ые
-

-
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rarchii komunikatywnej jego skladnik6w, jedna lиЬ druga parafraza narzuca si
jako pierwszoplanowa. Przytem, о ile рагапаzy typu (а) zdаjц; si swiadczyc, ze
analizowane konstrukcje to prymarna dla danych struktur semantycznych forma
wyrazania modyfikacji predykatu, рагапazy typu (Ь) zmiеniаjц;с hierarchi ko
munikаtywnц; odpowiednich zdan sиgеrujЦ:, ze konstrukcje te w funkcji wyra:za
niа konjunkcji mаjц; charakter wt6my.
Przechodz do modyfikacji "sposobu akcji" w postaci por6wnan "w
stopniu wyzszym". Ти r6wniez intегеsиjц;са nas sekwencja sklada si z fakulta
tywnego intensivum, oraz z nazwy parametru w formie, kt6ra przypisuje ти w
tym wypadku odpowiednio wyzszц; lиЬ nizszц; (а nie tоzsаmЦ:, jak poprzednio)
wartosc niz ta charakterystyczna dla drugiego terminu por6wnania. Oto рщ
klady polskie:
а) typ generyczny: Та szopa (znacznie I nieporownanie I о wiele I
duio.. .) lepiej odpowiada naszym celom, nii elegancki domek weekendowy;
Nasz Burek (znacznie...) bardziej umiej tnie I umiej tпiej opiekuje si dziecmi
nii najlepsza niania; Nowa lатра swieci jasniej nii s/once I jasniej s/onca;
Аnnа wykonuje t prac

(znacznie...) lepiej nii wykwalijikowany majster; Dzieci

(znacznie.. .) dok/adniej realizujq instrukcje, nii ci, ktorzy im je wydajq.

..

Jak

wynika z przyklad6w, intensiva sц; tu stosunkowo cz stsze niZ w wypadku kon
strukcji w stopniu r6wnym, аlе tez mniej tutaj konstrukcji zidiomatywwanych;
jesli taka si pojawi, por. wyzej okreslenie jaSniej sI011ca, intensivum raczej nie
b dzie jej towarzyszyc. Drugi intегеsиjЦ;су moment to fakt, ze w grupie imien
nej nаzywаjц;сеj drugi, generyczny termin por6wnania, па og61 pojawia si okres
lenie wzmасniаjц;се kontrast lеzц;су и jego podstaw, por. wyzej ELEGANCКI
domek, NAJLEPSZA niania itp.
Ь) typ z konkretnym odniesieniem: МО) maly synek opanowal komputer
(znacznie...) szybciej i lepiej nii ja; Powstanie warszawskie (znacznie...) silniej
odbllo si

па moich dalszych losach nii tzw. wyzwolenie; Nasz profesor

(znacznie.. ) lepiej przyjmuje krytyk , niz ту, jego uczniowie... W tym typie
.

konstrukcji mozliwosc wprowadzenia intensivum jest zawsze otwarta.
Jak si wydaje, w por6wnaniach opartych па kontrascie (а niе па podo
bienstwie, jak w stopniu r6wnym), modyftkator sposobu cz sciej znajduje si
w pozycji rematycznej. А oto przyklady macedonskie:
а) typ generyczny: Сестра ми пишува (многу, прилично, значител
но.. .) побавно од квалификуван дактилограф; Децата совладуваат нов ja
зик (многу...) полесно од возрасните; Овие момчиfbа nеат поубаво од сла
веи...
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Ь) typ z konkretnym odniesieniem: Ана скока (многу...) повисоко од
Маре; Новиот директор (многу) nосериозно ги сфака своите обврски од
Heгoвuoт nреmxодник; Сонцето свети (многу...) посилно од месечината...

Podobnie jak w polszczyZnie intensiva S'l tutaj praktycznie zawsze
mozliwe. R6wniez topikalizacja odpowiednich zdan przypomina sytuacj

роl

sk'l.
Teksty оЬи j zyk6w sugeruj'l

со sk'ldin'ld nie trudno wytlumaczyc

па podstawie samej sernantyki por6wnania

ze por6wnania generyczne S'l
w
stopniu
wyzszym"
znacznie
rzadsze
niz
"w
stopniu
r6wnym" i sprowadza
"
j'l si па og61 do осеп profesjonalnych, stopnia opanowania danej sprawnosci
itp.
Dla symetrii podaj jeszcze przyklady modyfikator6w sposobu w posta

ci por6wnan w superlatiwie:
а) typ generyczny jest tutaj sil'l faktu niemozliwy, poniewaz drugi ter
min por6wnania ех dejinitione nazywa okreslon'l zbiorowosc, w kt6rej aktyw
nosc obiektu wyr6Znionego charakteryzuje таЬутаlпа wartosc danego para
metru; z tego samego wzgl du wykluczona jest obecnosc intensiw6w innych niz
prefiks stopnia najwyzszego;

Ь) typ z konkretnym odniesieniem: роl. Janek najlepiej rachuje w calej
klasie; Nasza szkola najlepiej w calym miescie organizuje manifestacje sporfo
we; Na ostatnich zQWodach Ania skаlшlа najwyiej (ze wszystkich uczestniczek);

W naszej grupie najpowainiej traktuje nauk Jacek . ; тас. Нашиот факул
.

.

тет наjбргу ги подготви новите наставни планови (се подразбира: 'наjбр

ry во групата факулrети што го сочинуваат нашиот универзитет'); Во на
шето одделение наjубаво раскаж:ува Маре; MajKa ми станува секогаш
HajpaHo (од сите нас) itp.

о ile w konstrukcjach w stopniu r6wnym i wyzszym latentnie istnieje
pozycja syntaktyczna, па kt6r'l mozemy wprowadzic wyelidowane wyrazenie
predykatywne, uzyskuj'lc sformulowania niezgrabne i semantycznie redundant
пе, аlе jednak gramatycznie poprawne (por. пр. Janek spiewa pi knie jak aniol
- ...tak piliknie jak spiewa aniol; Basia slшсzе wyiej nii ZQsia

. wyiej nii
..

skacze Zosia), w konstrukcjach w stopniu najwyzszym nie jest to mozliwe;

eksplicytacja oznaczalaby enumeracj wszystkich element6w zbioru w termi
пасЬ " stopnia wyzszego " (por. пр. Janek spiewa najladniej w calej k/asie
. .ladniej nii х; ladniej nii у, ladniej nii Z, itd.).
.

Szczeg61n'l grup

modyfikator6w sposobu stanowi'l wspomniane wyzej

konstrukcje z przymiotnikiem jako wykladnikiem predykatu. Model por6wna
nia jest tu zredukowany, poniewaZ gl6wny wykladnik predykatu jest zrazem
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nazw", parametru, kt6rego wartosc okreslamy. Przyklady porz",dkuj« podobnie
jak w poprzedniej grupie:

а) przyklady w stopniu r6wnym:

аа) typ generyczny: ро]. Та dziewezynka jest gruba jak beezka; Ich sa
'оn jest wielki jak sala balowa; Jego seree jest twarde jak kamien.. , тас. Нив
.

ната градина е убава како елика; Ова дете е елатко како бонбона; Дете
во е итро како лисица itp. - w konstrukcjach tego typu raczej nie та miejsca
dla intensiw6w, сЬос ich obecnosc nie j est wykluczona, por. пр. Jego serce jest

tak twarde jak kamien, Ова дете е така слатко како бонбона itp. Aktualny
jest sformulowany wyzej komentarz, ze mozliwosc wyst:wienia intensivum jest
odwrotnie proporcjonalna do stopnia idiomatyzacji por6wnania.
аЬ) typ z konkretnym odniesieniem: pol. 1 Basia jest (tak, r6wnie...)

pracowita jak jej siostra; Та noc jest (r6wnie.. .) cieika jak poprzednia; Jego re
portaz Ьуl (r6wnie... ) interesujqcy jak opowiadanie ojca, тас. Петре е висок
како татко му; Нашата градина е убава како онаа што ja nокажаа на
телевизиjа; Детето е бистро како MOjom помал брат.

. .

-- w polszczyznie

nie та tutaj blokady dla intensiw6w, natomiast w j«zyku macedonskim wpro
wadzenie intensivum implikuje peln", eksplicytacj : Оваа ограда е толку висо
ка колку што е висока и cCLwama зграда itp. Ten typ konstrukcji mozna cz s
ciej spotkac w tekstach о charakterze naukowym, w j zyku administracji itp.

W оЬи j zykach istniej", paralelne konstrukcje о odmiennej perspektywie funk
cjonalnej, z intonacyjnie wydzielon", modyfikacj", por6wnawcz"" por. Basia jest

pracowita, tak jak jej siostra, Петре е висок, како и татко .I\IУ
przyklady, tu r6wniez polski ucieka si

jak pokazuj",

do konstrukcji z intensivum, а macedon

ski jej unika. Jesli przymiotnik-nazwa parametru i wykladnik predykatu naleZy
do tzw. przymiotnik6w parametrycznych, tj. dopuszcza okreslenie wartosci ра
rametru w terminach konwencjonalnych jednostek miary, mozliwa jest r6wniez
wt6тie rozszerzona konstrukcja obejmuj",ca odpowiednie okreslenie, por. пр.

Piotr jest jиi tak wysoki jak Janek, (оЬа} majq) 1,81 ст (wzrostu) itp. W тасе
donskimjako operator por6wnania pojawia si przy takich przyrniotnikach кол

ку, рог. То} е етар колку мене, Ана е висока колку Маре itp. W orzeczniku
obok przymiotnika moze wyst:wic i grпра imienna о charakterze kwalifikatyw
nym, por. Оп jest r6wnie dobrym specjalistqjak ty; Томе е исто толку квали

фикуван Majcmop колку и брат ти itp. Obecnosc intensivum jest w takim
ukladzie obowi<\Zkowa, przy jego braku por6wnanie та status оdrфпеj, wy
osobnionej prozodycznie predykacji, por. Оп jest dobrym specjalistC/; jak

(zresztqi) ty; Томе е квалификуван Majcmop, како брат ти itp.
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Ь) przyklady w stopniu wyzszym:
Ьа) typ generyczny: pol. Та тиszkа jest (dиzо / znacznie / о wiele /
jeszcze...) mniejsza nii ziarnko таkи; То lekarstwo jest (du:io ...) smaczniejsze
od renomowanych nektar6w owocowych; Jego glos jest mi (dиZо.. .) milszy od
ch6r6w anielskich. .., тас. То} човек е (многу / значително / уште...) поопа
сен од волк; Маре е (WHOгy) поитра од лисица; Оваа течност е (многу...)
nогорчлива од пелин... s1l to konstrukcje dosyc rzadkie, jak zwykle w typie
generycznym pobrzmiewaj1l w nich есЬа ftazem6w, cz sto о korzeniach folklo
rystycznych, drugim terminem por6wnania jest "prototypowe uosobienie"
danego parametru; pozycja dla intensiw6w jest otwarta;
ЬЬ) typ z konlcretnym odniesieniem: pol. Basia jest (znacznie / dи:iо /
о wiele / jeszcze.. .) wy:isza ode mnie; М6} ojciec jest (znacznie...) lepszym spec
jalistq nii аktиаlnу dyrektor Zаklаdи; 1 Jиrеk i Piotr byli szybsi od niego w kwa
lifikacjach..., тас. MajKa ми е (многу / значително / прилично / уште...) по
стара од неа; Ана има (WHOгy.. .) nодобар рефлекс од мене; Нашата кука е
(многу.. .) поуредна од нивната... jest to cz sty typ konstrukcji, а оЬа j zyki
zachowuj1l si

paralelnie; swiadomie wprowadzilam tu r6wniez (podobnie jak

wyzej, w grupie аЬ» przyklady, w kt6rych wyra.zenie predykatywne та w orze
czniku nie "goly " przymiotnik, lecz syntagm : przymiotnik + rzeczownik, tj.
cal1l grup imiепшь konstytutywny czlon takiej grupy to nazwa сесЬу / spraw
nosci, kt6rej wartosc podlega eskalacji, towarzysz1lcy mu przymiotnik

nazwa

ocenianego parametru - okresla w takim kontekscie por6wnawcz't: wartosc па
zwanej сесЬу, por. Шytе wyzej w tej funkcji grupy imienne: dobry / lepszy spe
cjalista, dobar / podobar rejleks .. W j zyku macedoilskim obok przymiotnik6w
.

. i przysl6wk6w r6wniez pewne rzeczowniki (о semantyce epitet6w) zdolne S1l
przyjmowac przedrostki stopnia wyzszego i najwyzszego, por. пр. То} е nojYHaK

од мене; Томе е nOMajcmop од Коце itp.

с) przyklady w stopniu najwyzszym:
са) typ generyczny, podobnie jak w wypadku por6wnail z werbalnym
wykladnikiem podstawowego predykatu (рот. wyzej), jest pragmatycznie wy
k1uczony;
сЬ) typ z konkretnym odniesieniem: роl. Od niego wszystko zale:iy, оп
jest w miescie najwainiejszy: Jиrеk jest najwyiszy w klasie; Z nas wszystkich
najlepsze kwalifikacje та twoja siostra...; тас. То} е Mery нас наjдобар; Од
сите учесници нашиот директор има наjинтересни идеи; Од веке прифа
тените Петре, сигурно, е HajcecmpaHo подготвен, То} е наДунак во наша
та група... Jak wynikа z przyklad6w, r6wniez w tym typie konstrukcji orzecz
nik moze miec [оrш

przymiotnika lub grupy imiennej.
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Rzecz prosta, przedstawiony tu kr6tki ргzеglц,d nie wyczerpuje ani se
mantycznej ani syntaktycznej wariacji modyfikator6w z eksplicytnie wbudowa
пц, пazwц, parametru por6wnania. Moim celem bylo przedstawienie okreslonego

typu zdaniowej modyfikacji "sposobu", tj. podstawowych typ6w konstrиkcji,
roH i miejsca operator6w por6wnania i skorelowanych z nimi intensiw6w, oraz
ew. r6znic mi dzy j zykiem polskim i macedonskim. Jak moglismy si przeko
пас, r6znice te sц, stosunkowo niewielkie i dоtyсzц, przede wszystkim inwenta
rza i zachowania poszczeg61nych operator6w.
Najistotniejszy z punktu widzenia problematyki tej ksiц,zесzki wniosek
to ten, ze о ile por6wnania "generyczne" fиnkсjопujц, jеdnоzпасzпiе jako mody
fikatory konstytutywnego predykatu, por6wnania z konkretnym odniesieniem sц,

interpretacyjnie dwиznaczne; А posiada cech р w r6wnyт / wi kszyт stopniu
jak / nii В / w najwi kszyт stopniu w zblorze В to albo (1) 'А posiada cech р w
stopniu, kt6ry okreslamy przez por6wnanie z tц, sаmц, сесhц,роsiаdащ przez В',
albo

(2)

'А i В роsiаdаjц, cech р w tym samym stopniu / . г6Zniц.. si
.

intensywnosci сесЬу р tak ze.. .' itd.

W

.

со do

pierwszym wypadku naszym tematem

podobienstwa /
jest А charakteryzowane przez odniesienie do В, w drugim
r6znice mi dzy А i В. Jak wynika z tych parafraz, wyb6r interpretacji zaleZy od
dla
kontekstu uZycia konstrukcji, przyczem
jak staralam si рошас
interpretacji (1) nasza konstrиkcja stanowi роdstawоwц, formalizacj , а dla in
terpretacji

(2) - wt6rnц...

1.1.2. KONSTRUKCJE POR6WNAWCZE BEZ EKSPLICYТNIE
NAZWANEGO PARAMETRU POR6WNANIA
Konstrиkcje, о kt6rych tutaj b dzie mowa, dziеlц.. si

wyrai:nie па dwa

typy: а) takie, w kt6rych potencjalnie otwarte miejsce dla nazwy parametruро
zostaje niewypelnione, i Ь) takie, w kt6rych - z przyczyn semantycznych - nie
та miejsca dla nazwy parametru, tj. przedmiotem por6wnania jest sam predykat
bez modyfikatora intensywnosci takiej lub innej jego сесЬу.

1.1.2.1.

KONSTRUКCJE Z NIENAZWANYМ PARAMETREM
POR6WNANIA

W pierwszej kolejnosci zajmiemy si

konstrukcjarni, w kt6rych para

metr por6wnania - nienazwany eksplicytnie w granicach danego zdania - то
zemy mniej lиЬ bardziej jednoznacznie odczytac z kontekstu jego uZycia. Ти
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r6wniez - podobnie jak w poprzednio omawianej serii konstrukcji por6w
nawczych - rozr6Zniamy por6wnania generyczne i por6wnania z konkretnym
odniesieniem, natomiast l&.cznie traktujemy por6wnania konstytuowane przez
predykaty werbalne i adiektywne 1 imienne, poniewaZ odpowiednia r6Znica
wydaje si w danym wypadku nieistotna.

а) przyklady w stopniu r6wnym:

аа) typ generyczny: pol. Basia spiewa jak aniol; Basia та glosik jak sko
wronek; Basia рrасиjе jak opt;; tana; Basia jest dla nich jak matka... ; тас. Ане
пее како ангел; Ане има гласче како чучулига; Ане работи како луда; Аuе е
за нив како MajKa...

swiadomie podajt,? dwie w pelni paralelne serie przykla

d6w w оЬи j zykach, аЬу т6с komentowac je l&.cznie; w calej tej grupie kon
strukcji па og61 nie wyst puj&. korelaty typu tak 1 така, taki 1 таков, choc ich
obecnosc nie jest formalnie zablokowana, por. ...
spiewa tak jak aniol, ...та taki
glosik jak.. . itp. ,,Rekonstrukcja" parametru jest mozliwa w r6Znym stopniu, од
szerszego kontekstu, ale i од adresata tekstu zale.zy wyb6r kwalifikacji: .. . spie
wa pit;; knie / czysto 1 diwit;;cznie jak aniol, .. jest dobra / wуrоzитiаlа / troskZiwa
jak matka, .. .рrасиjе intensywnie 1 z zaangaiowaniem 1 bez przerwy jak czlo
wiek opt;;tany jakqs ideq itp. Cz sto bezposrednio ро konstrukcji por6wnawczej
pojawia si

w tekscie komentarz uzasadniaj&.cy to por6wnanie, por. пр... jest

jak matka: niеиstаnniе troszczy sit;; о nich...; ...pracuje jak opt;; tana: nfe je, nёе
spi, туШ tylko о swoich kolejnych zadaniach. . . itp. Tego typu uklad jest szcze
g61nie uzasadniony w wypadku konstrukcji typu: Опа jest jak beczka: w pasie
gruba, а kи g6rze i do dоlи sit;; zwt;; ia, То} е како комарец: ем брмчи, ем ка
са.. ., tj.konstrukcji, gdzie w zdaniu podstawowym nie tylko parametr por6wna
nia, ale i predykat, kt6ry ten parametr modyfikuje, nie jest eksplicytnie nazwa
пу.Drugi termin por6wnania to najcz sciej uosobienie tych nienazwanych para
metr6w, cz sto wywodz&.ce si

z tradycji ludowej i/lub biblijnej. Por. polskie:

spiewa jak aniol, ire jak swinia, klnie jak marynarz, je jak ptaszek. .., тас.jаде
како ала, nцуе како ама.п, живее како бег, се згоил како бивол. .. (przyklady
macedonskie czerpi ze slownika пazеоlоgiсzпеgо Димитровски 200311);
аЬ) typ z konkretnym odniesieniem: pol.Basia zасhоwиjе sit;; zиреlniе
jak jej matka; Аnёа czesze sit;; jak Ava Gardner; Nasz dyrektor аngаiиjе sft;; w to
.. ; тас. Томе се движи точuо како татко му; Аuе сака да
jak kaidy z nas.

не шармира како Трифун; Нашата нова учите.лка се облекува како сестра
ти...

аЬу poprawnie odczytac ukryte w tej grupie konstrukcji "parametry"

adresat tekstu musi znac z wlasnych doswiadczen obiekt 1 czlowieka wskazany 1
wskazanego jako drugi termin por6wnania; w przeciwnym wypadku por6wna
nie gubi dla niego sens.
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ас) przyklady w stopniu wyzs m i najwyzszym: mozliwosc konstruo
wania konstrukcji por6wnawczych dotyczy wyl cznie predykat6w werbalnych
z wbudowanym parametrem intensywnosci cechy; s to przede wszystkim
nazwy stan6w emocjonalnych. Podaj ponizej ро ki1ka charakterystycznych
przyklad6w, wydaje si jednak, ze wspomniana zmienna intensywnosc odczucia
wbudowana w znaczenie leksykalne predykatu sprawia, ze wykladniki wyz
szego stopnia, jak pol. wi cej, bardziej, najwi cej, najbardziej, mас. nо-, пове
"
ten ukryty parametr na powierzchni tekstu

ќе, lшј-, нај.многу, "wydobywaj

i trudno tu m6wic о nienazwanym parametrze.
ba) W poszukiwaniu por6wnaii generycznych moZna tu wspomniec
konstrukcje, w kt6rych przedmiotem oceny jest ѕаm predykat i posrednio jego
"
"nosiciel , tj. punkt wyjscia por6wnania, por. np. pol. (Jurek nје jest zdolny ko
chac.) Оn zawsze bardziej udaje nii kocha naprawd ; por. tez typ: Оn bardziej
lubi / woli grac nii spiewac, Оnа najbardziej lubi ta12czyC itp., mас. (Маре во
општо не е сnособна да .мрази некого); Таа повеќе се nреnрава, отколку
што навистина го .мрази; Тој повеќе сака да се кара отколку .мирно да
дискутира, Тој нај.многу сака да поучува itp.

bb) Те ѕаmе predykaty konstytuuj konstrukcje z konkretnym odnie
sieniem, por. pol. Оn woli / bardziej lubi Hanj ode тnје / przedklada Hanj
nade mnie; То nowe stanowisko bardziej ти odpowiada niz poprzednie; Оn
najbardziej z саlеј klasy lubi majsterkowac, mас. То.ме повеќе се интересира
за Ана отколку за Маре: Тој повеќе ги .мрази колегuте отколку тие него;
Тој од сите нас нај.многу сака да се занu.мава со градин.арство itp.

Tutaj konczy si przegl d konstrukcji ocenionych w tytule jako kon
strukcje "z faktywn referencj '. D6 rozwazan о faktywnosci por6wnan powr6
cimy jeszcze ро rozpatrzeniu kolejnej grupy konstrukcji por6wnawczych.

1.2. KONSTRUKCJE POROWNAWCZE Z WIRТUALN.t\

REFERENCJ.t\

Wirtualna modyflkacja sposobu to аѕосјасја, jaka narzuca sj autorowi
tekstu w zwi zku z sytuacj о kt6rej w tym tekscie mowa. Okreslony parametr
modyfikowa ego predykatu rzadko bywa wyr6Zniany, gradacja jest nierele
wantna. Podstawowe kryteria podzialu tej grupy konstrukcji to grarnatyczna ka
tegoria osoby: pierwsza osoba, czyli autor tekstu, przeciwstawiona pozostalym,
oraz eksplicytna obecnosc na powierzchni tekstu wykladnika modyfikowanego
predykatu. Sygnalem niefaktywnego charakteru drugiego terminu por6wnania
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jest w polskim telcicie partykula by

foпnапt potencjalu (stGtd operatorjak-gdy

by), а w macedonskim partykula да

foпnапt subjunktiwu (stGtd operator како

да).

Zajmiemy sif( najpierw konstrukcjami w pierwszej osobie, iпfoпnuјЦ:СУ
m! bezposrednio о przeZyciach autora tekstu. Ѕц: to zdania typu ро l Czulam 8јс,:
.

tak, jakby тnје ktos uderzyl w twarz, tj. ' ... tak, jak przypuszczam, ze bym sj

czula gdyby mnie ktos uderzyl w twarz', mас. Се чувсmвував како да ме nре
дал некој најблизок, tj.

'

... како што претпоставувам дека би се чувствувала

да ме предал некој наблизок' јф. Obecnosc operatora tak w przykladzie роl

skim i brak jego odpowiednika w przykladzie macedonskim to kwestia stylu
i statystyki, bez znaczenia dla struktury modelu, w kt6rym odpowiedni element
zawsze latentnie jest obecny. А oto dalsze przyklady:
роl. Powr6cilam do рј8аnја, jak gdyby nјс 8j
sj

nје stalo; Zajmowalam

tym chlopcem, јаЊу byl тојт wlasnym dzieckiem; Zachowywalem sj

tak,

јаЊут nје dostrzegal nieprzyjaznej atmosfery i wrogich 8pOjrzen; 1 nagle 
jakby ziemia иsиn la тј sj spod ѕј6р - w tym ostatnim przykladzie brak ekspli

cytnego wykladnika modyfikowanego predykatu; chcц:c ten brak иѕипц:с, moze
mу uciec sif( do parafrazy z interpolacjll, typu: '1 nagle stalo si
poczulem sj

tak јзk przypuszczam, ze bym sj

соѕ takiego, ze

ростl gdyby ziemia .' јф.
..

Tego rodzaju konstrukcje, wymagajЦoce od adresata interpolacji, wzmagajЦo eks
presj tekstu, Ч. stanowiЦo swego rodzaju trop stylistyczny. Oczywiscie jest to
tyIko efektowna zapowiedZ, ,,katafora", oczekujemy w dalszym tekScie wyjasnie
пја, со sj naprawd

wydarzylo. Por. w zwiЦozku z tym idiomatyczny zwrot jak

gdyby nigdy nјс, tj. 'јзk gdyby nic si nie ѕtзlо' itp.
mас. Се однесувавме како да сме кај себе дома; Бев мирен како ни
што да не ми се заканува; Продолжuв да работа.м u се nравев како да не
ми се nотребнu никавu инструкции; А потоа

како повторно да сум се

родш! ostatni przyklad dowodzi pelnego paralelizmu w uZyciu odpowiednich
polskich i macedonskich konstrukcji; podobnie jak w ostatnim przykladzie pol
skim mamy tu ekspresywny skr6t, kt6ry od adresata domaga sj interpolacji:

'А потоа се случи такво нешто поради што се почувствував така како што
претпоставувам да би се чувствувал да сум се повторно родил', јф. Јзk

mozna zauwaZyc, macedonskie како да moze byc w tekscie rozbite па swoje
dwa segmenty skladowe realizowane rozlЦocznie - jest to mechaniczny efekt re
guly linearyzacji, kt6ra m6wi, ze proklityczne да mиѕ! bezposrednio poprzedzac
verbum jinitum, lub otwierac poprzedzajЦocy verbum jinitum ciqg proklityk.

Konstrukcje konstytuowane przez verbum jinitum w јnnе ј niz pierwsza
osobie zmieniajЦo perspektyw

nadawcy, mozna је uznac za bardziej zlozone

warianty diatetyczne konstrukcji w pierwszej osobie. Por. пр. Pochylil sj , jakby
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chcial dostrzec соѕ nа ziemi и swoich st6p, tjo 'ooowydawalo sj

I moZna bylo

pomyslec, ze chcialooo', czy: Се сврти како да бега од мојот поглед, tjo 'се
чинеше I можеше да помислиш, дека бегаоо.' itpo Mozliwe s
"generyczne" typu: 'oootak jak pochyla si

i parafrazy

czlowiek, kiedy chce .. .', czy 'ооотака

како што се врти човек кога сака да избега од He'Џfj поглед', itpo А oto
dalsze przyklady:
polo Toczek drgnql, јаЊу dopiero teraz zaczql ѕlисhaс; ooorozlegl sj
glos przerailiwy, соѕ jakby chrypliwe рјаnје kоgиtаооо; ooozaczniemy badac ро
szczeg6lne obiekty i traktowac је tak, jakby byly systemamiooo; 1 tym razem tak
ѕтиtniе zagraly skrzypce, jakby plakaly, jakby sj stalo nieszcz scie; oooPartyjny
nјс, tyZko zlapal sj

za szcz k , jakby go z by boZaly; Okrqiajq sj , brz czqc,

wynoszq nad siebie, јаЊу sobie nа plecach chcialy siqSc; 1 kr61 wziql r k Ма
сiиѕiа, poloiyl nа swojej r ce, tak jakby por6wnywal swojq dиiq z Масiиѕinq
malqooo; Przetarl dloniq czolo, jakby chcial zetrzec natr tnq, idiotycznq туНоо;
Szly od niego klфу pary, jakby oddychal sk6rqo.o 0 .оој bylo tak, jakby тnје do
tknql rozpaZonym ieZazemooo; o.omajq smaki trudne do okreslenia

соѕ jakby ka

wa z anyikiem i brzoskwiniq.oo; ooosprawy technologii grajicznej zalatwial z nје
frasobliwym wdzi kiemo Jakby sj ѕато robiloo 1 nagZe - swiat sj zatrzqsl w ро
sadach, tjo - z interpolacj
wi ksz

- 'ooostalo sj

соѕ takiego jakbyoo.' .00Zacytowalam

ilos6 przyklad6w, а czerpi је tym razem z internet()wego korpusu j 

zyka polskiego (http://korpusoPWN.pl). Chc w ten spos6b mozliwie obiektyw
пје pokaza6 maximum wariant6w analizowanych konstrukcjio Jak wida6, opera
tor jakby moze by6 wzmocniony korelatem tak, na kt6ry pada akcent retoryczny
- forша podkreslenia, ze тату do czynienia z modyfIkatorem sposobuo Jest
takZe јnnе tak, proklityczne wobec jakby, kt6re lokuje si
dycznej, а pojawia sj

ро granicy prozo

w wypadku, kiedy wirtualna konstrukcja por6wnawcza

jest kolejnym, а пје jedynym modyfikatorem predykatu; w tej pozycji moze sj
r6wniez pojawic zaimek соѕ, kt6ry poprzez swoj

nieokreslonosc wzmacnia

w moim odczuciu wirtualny charakter por6wnania, а zarazem nadaje tekstowi
charakter kolokwialnyo Poro opozycj : Zachowal sj tak, јаЊу ти przeszkadza
lа тоја obecnosc

Zachowal sj

dziwnie, tak јаЊу ти przeszkadzala тоја

obecnosc itpo
Podaj c przyklady macedonskie nie mog

niestety uciec sj

do

пје

istniej cego jeszcze - korpusu w internecie, korzystam przede wszystkim z re
zultat6w ankiety, а takze z przyklad6w cytowanych w pracy Бужаровска 2005.
Poro Ми се насмевна како да сака да ја убла:жи критиката; Детето не
nог.ледна како да бара одговор на неизречено прашање; Ова му се виде
чудно, како да му nраќале скриена порака, tjo

z interpolacj - ' ..отие се од

несувале како да.. .' itp., por. jeszcze: Беше уморен како да носел Бог знае
што; Се договорија да се најдат во договорено време како ништо да не се
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случило; Дождот заврна рано nоnладне како навuстина неко} да го нара
чал...

R6wniez w tej grupie konstruk:cji nie brak zidiomatyzowanych zwro
t6w, паwiц,.zujц,.сусh nierzadko do tradycji folklorystycznych, por. пр. pol. (Ое
szy si ,) jakby Раnа Boga pod nogi zlapal / jakby go па sto koni wsadzil, (Jest
роnиry,) jakby ти wszystkie lodzie poton ly, тас. (wg Димитровски 2003):
(Се однесува) како да jал од бленото (лудото) билjе / како да го каснала
болва, (Се чуди) како да го погоди веда, (Засегнат е) како да го попариле
со врела вода, (Не те слуша) како да it. каж:уваш на вратата...

Macedonski posiada cz sciowo izоfunkсjопаlпц,. z како да тоdаlпц,.
partykul небаре, ekspresywnie пасесhоwапц,.. Pokrywa опа stref funkсjопаlщ
nie tylko polskiego jakby, ale i niby, tj. modyfikuje nie tylko wyrazenie predy
katywne, ale i grup imiеnnц,. - wyrazenie argumentowe, por. пр. Cmoeja [ . .]
со поглед прикован на моето лице, небаре сакаа да видат дали [ .. ] ме ми
луваше сенката на незадоволство ..
. . оставени таму cmojam, небаре
писма без адреса, por. i wariant jednego z cytowanych wyzej frazeologizm6w:
.

.

Небаре веда го погоди. Dodajmy, ze небаре moze si

r6wniez pojawic w
funkcji polskiego podobno, por. пр. Беше многу самоуверен, небаре бил еден

од раководителите на акциjата.
Wypada jeszcze wspomniec, ze obok konstrukcji z odniesieniem до wirtualnej
sytuacji istniej
S

tez, rzadkie, konstrukcje z wirtualnym drugim terminem роrбwпaniа.

to modyfikacje роrбwnаwсzе sposobu w stopniu wyzszym. Por. pol. Profesor posta

wil poprzeczk

wyiej ni:i тойnа bylo oczekiwaci wielu student6w nie zdalo egzaminu,

czy Drukarka okazala si

drozsza ni:i myslalam, itp., тас. Седницата траеше nодол

го од планираното, czy Одморот исnадна nоатрактивен одошто мислев itp.

*

Na zakonczenie tego, dosc pobieznego, рrzеglц,.du konstruk:cji por6w
nawczych w funkcji modyfikatora konstytutywnego dla zdania predykatu czas
па pewne ref1eksje og61niejszej natury.
Por6wnanie jest, jak wiadomo, fоrmц,. atrybucji nie wprost, m6wimy
ргасиjе jak kon / работи како ко1ь, со jest bardziej ekspresywne od ci iko
ргасиjе / тешко работи, m6wimy jest jak beczka / е како бочва, со jest Ьш
dziej "obrazowe" nizjest (bardzo) gruba / е (многу) дебела, itp., i charaktery
zujemy w ten spos6b referenta wyjsciowego argumentu naszego zdania, od
роwiаdаjц,.с odpowiednio па pytania: jak ргасиjе? како работи? ijak (bardzo)
jest gruba? / колку е дебела? Sprawa si komplikuje, jezeli modyfikowany pre
dykat wiцze w danym uZyciu wi cej niz jeden argument. Por. пр. Hania sciele
16zko tak, jak moja тата, czy W tej сиkiеrni dekorujq torty tak, jak nasza pani
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Janka, шас. То} ме третира така како татко ти czy Во оваа библиотека
книгите се клаcuфикуваат (така), како во нашиот Центар, czy wreszcie,
w wariancie wirtualilym, роl. Опа zawsze siada tak, }akby pozowa/a do obrazu,
шас. Тие }адат (така), како да им е тоа последен оброк во животот itp.
Nie ulega wц.tрliwоsсi, ze we wszystkich tych przykladach obiektem modyfika
cji por6wnawczej jest nie tylko wyrazenie predykatywne, аlе i drugie w hierar
chii komunikatywnej (akuzatywne, w diatezie biemej nominatywne) wyraze
nie argumentowe. Kaze nam to zweryfIkowac zasi g oddzialywania wszelkich
modyfIkator6w sposohu, r6wniez tych о postaci adwerbialnej, а nie tylko zda
niowej. Czy w zdaniu Опа zawsze bezbl dnie. klasyfiku}e ksiqjki modyfikator
bezbl dnie odnosi si tylko do wykladnika predykatu, tj. do verbum finitum kla
syfiku}e? А w macedonskim zdaniu: Таа знае толку убаво да реди цвеКu1t>а 
czy modyfIkator толку убаво odnosi si tylko do [оrшу czasownikowej среди,
ew. do wykladnika zlozonego predykatu знае да среди? СЬуЬа nie, narzuca si
z punktu widzenia semantyki zdania jedynie mozliwa interpretacja, zgodnie
z kt6щ modyfikator sposobu operuje odpowiednio па calych sekwencjach pre
dykatowo-argumentowych, w danym wypadku роl. klasyfiku}e ksiqjki, czy шас.
(знае да) реди цвеки1t>а itp. Oczywiscie, obserwacje te оdnоszц. si nie tylko do
uklad6w, w kt6rych pierwszy argument konstytutywnego predykatu jest zrazem
argumentem tematycznym, por. пр. роl. Heniowi pomagaiam z caiego serca I
}ak bratu I }akby Ьу/ moim bratem w odnawianiu }ego dawnych kontakt6w, шас.
Ка} нив дома секогаш се однесував nристо}но I како во црква / како да сум
во црква, itp. Wrасаjц.с do punktu wyjscia tych rоzwзzап, tj. do statusu шо
dyfIkacji sposobu w granicach naszej formuly: М (T&L [ р (а) , а], аз...) Л,
wypada stwierdzic, ze ten typ modyftkacji obj ty jest symbolem р w sensie,
kt6ry wynika z przedstawionej w naszej formule hierarchii, Ч. symbolem р
w jego funkcji konstytutywnego elementu odpowiedniej struktury predykatowo
-argumentowej (odpowiedniej propozycji). R6znica statusu mi dzy modyfIka
сjц. tеmроrаlnц. i lоkаtywnц. z jednej strony i mоdуfIkасjц. sposobu z drugiej
sprowadza si do faktu, ze tresci zawarte w symbolach Т i L аktuаlizujц. (osa
"
dzаjц. w czasie i przestrzeni) cale niepodzielne "zdarzenie I "stan rzeczy"
odzwierciedlone w danej strukturze predyktowo-argumentowej, podczas gdy
modyftkacja sposobu wnika w hierarchi wеwn trznц. tego "zdarzenia" I "stanu
"
rzeczy i charakteryzuje referenta symbolu а} mоdуfIkujц.с
hierarchicznie uроrzщik:оwаnеj sekwencji р (а], аз. ..). GrafIcznie moznaby to
zapisac пр. jako М {T&L [р (а1 а], аз.. .)]), gdzie argument wyr6Zniony wy
znacza agensa w najszerszym sensie, tj. inicjatora I wykonawc I nosiciela kon
stytutywnej relacji. Wydaje si , ze w ten spos6b, tylnymi drzwiami, wraca
jako semantycznie umotywowany - stary dychotomiczny podzial zdania (do
kladniej, w naszym wypadk:u: struktury predykatowo-argumentowej, па grup
роdшiош i grup orzeczenia.
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Druga gшра refleksji i znak6w zapytania dotyczy przyjytego w naszej
analizie podzialu па por6wnania а) faktywne аа) generyczne i аЬ) z konkretnym
odniesieniem i Ь) por6wnania nie-faktywne, wirtualne. Jest to podzial ро
dyktowany przez czynniki formalne, przez оЬеСПОБ<: operator6w pol. jak, тас.
како w grupie а), oraz rozszerzonych operator6w pol. jakby, тас. како да
w grupie Ь). Jednak wyniki analizy ех post роkаzujц, ze w planie semantycz
пут w wielu wypadkach podzial przebiega miydzy gшрат! аа) i Ь) z jednej
strony i grup<t аЬ) z drugiej. Innymi slowy: por6wnania generyczne maj<t czysto
paraftazy wirtualn<t. Jak pokazuje formalny test substytucji, jak /како mog<t Ьу<:
cz sto w grupie аа) bez zmiany znaczeniowej zаsЩрiопе odpowiednio przez
jakby /како да, рос. пр. pol. Опа mnie trаktиjе tak jak matka /jakby byla mojq

matkq, Оп jest bezradny jak dwиlеtniе dziecko /jakby Ьуl dwиlеtniт dzieckiem,
тас. То} секаде се однесува како главна личност на сцената I како да е
главна Jtичност на сцена, Таа е срамежлива како девоjченце /како да е де
воjченце, itp. Nalezaloby со wykracza poza ramy tego tekstu i nie wydaje si
mozliwe bez odpowiednio obszemego korpusu przyklad6w
zastanowi<: siy
nad kryteriami wyboru konstrukcji typu аа) i Ь) w konkretnym kontekscie.
Wreszcie trzeci komentarz dotyczy konstrukcji, kt6re przypominaj<t
zdania z por6wnawcz<t modyfikacj<t sposobu, а de facto s<t derywatami syntak
tycznymi (i semantycznymi) zlozonych zdan asocjatywnych. Por. пр. konstruk
cje polskie jak: Moja тата рrасиjе w Ьаnkи tak (samo) jak раn' Majewska;
Ania wybiera si do Аиstrаlii tak (samo) jak tw6j kиzуn; Nasz dyrektor, tak jak
wS2.}'scy ambitni menadierowie, sprowadza kоszиlе z Lоndynи... W j zyku та
cedonskim jako odpowiednik polskiego charakterystycznego dla tego typu kon
strukcji zestawu tak (.,>ато) jak w odpowiedniej funkcji pojawiaj<t siy zestawy
исто како (и), слично како (и), por. Ана, исто како и неjзините колешки, ке
летува во Охрид; MajKa .ми секогаш купува во таа nродавница, слично ка
ко и другите до.маКuнки од нашето .маало; Нашиот Центар и.ма широка
соработка со странство, исто како и другите Центри при МАНУ itp. We
wszystkich tych konstrukcjach ten sam predykat (wzgl dnie ty sam<t sekwencjy
р (.а2, аз.. .)) orzeka siy о dwu r6znych wyr6Znionych argumentach, odpowied
nio (а] ') i (а1' ,), czyli - innymi slowy - тату do czynienia z konjunkcj<t dwu
zdan, w kt6rych sekwencja р (.а2, аз.. .) та to samo odniesienie, i wlasnie ta
tozsamos<: jest роdstаwц, kt6ra pozwala je powl<tza<: w jedn<t derywowan<t kon
strukcjy i uпikщ<: przytem powt6rzenia wykladnik6w wsp6lnych im tresci.
W konstrukcjach polskich markuj<t ty elizjy zaimki tak, tak samo, w konstruk
cjach macedonskich obok zaimka исто pojawia siy i eksplicytny wykladnik
konjunkcji, и. Wyzej mielismy juz okazjy spotkac polski zestaw tak jak(by)
wprowadzaj<icy kolejn<t w ciцgu modyfikacjy sposobu
wsp61ny tym dwum
kontekstom uZycia jest fakt, ze zestaw ten, podobnie jak izofunkcjonalne zesta
wy macedonskie, ех definitione otwiera now<t ftazy рrozоdусzпц, powi<tzan<t
z poprzedzaj<icym tekstem па zasadzie konjunkcji.
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2. KONSTRUKCJE KONSEKUTYWNE W FUNKCJI

MODYFlКATOROW W WYRAZENIU PREDYКATYWNYМ
Modyfikatory, kt6re charakteryzuj'l. zdarzenie poprzez jego konsekwen
cje, przybieraj'l. forrn

tzw. zdan skutkowych. Haslem wywolawczym d1a mody

fikator6w tego typu s w po1szczyZnie zestawy tak / taki, ie.. // tak / taki, ai . //
.

..

tyle, Йе..., а w j zyku macedonskim zestaw така / таков што.. // толку /
.

толкав што.

..

Por. пр. pol. Zdolal to zrobic tak (nieznacznie), ie nikt si

zorientowal; Ania tak si

nie

sp6inila, ie тиsiаlа zjadac ostatki; Jиrеk czyta tyle,

ie rodzice nie mogq ти nastarczyc lеktиry; Mali go,rcie tak skakali, (ie) ai si
:tyrandole trz sly ., тас. Се nотресов така (силно) што неколку дена не мо
..

жев да се смирам; му усnеа така (добро) што дури и самиот ништо не
забележа; Децата дигнаа толкава галама што комшиите двапати ин
тервенираа; Mojama мама толку убаво прави слатко што сите nриjател
ки ми завидуваат.

..

Juz tych kilka przypadkowo dobranych przyklad6w poka

zuje znaczn semantyczn'l. i forrnaln'l. r6Znorodnosc zdan skutkowych. Postaram
si

wskazac najwazniejsze cechy strukturalne, kt6re je l cz% jak i te, kt6re je

r6znicuj .
rzede wszystkim wypada wspornniec, ze i w tej serii modyfikacji spo
sobu, podobnie jak w serii por6wnawczej, istnieje zasadnicza r6znica mi dzy
"p kni tymi", tj. sygnalizuj'l.cymi granic

prozodyczn'l. i syntaktyczn'l. zestawa

mi, typu tak. .. , ie... ; така... , што .. z jednej strony, i ustalonymi nierozdzielny
.

mi zestawami tak ie..

.

i така што, kt6re otwieraj'l. nowe, niezalezne zdanie

skutkowe, tj. funk:cjonuj

tycznym momencie si

jak predykaty sp6jnikowe. Por. пр. pol. Hania w

kry

rozchorowala, tak ie тиsiаlа op6inic wyjazd z parafraz'l.

' .. .i w wyniku tego...', '...i skutkiem ,tego ...', '.. .i w nast pstwie tego...', ew. i
' ...i dlatego.. . ; тас. Поради невремето снема cmpyja, така што претета
' ... и следствено.. . ', ' ...и како резултат на
'

вата беше прекината z parafraz

тоа. . .', ew. tez '...и поради тоа...'. Sytuacja przedstawiona w zdaniu skut
kowym przedstawia tutaj skutek / logiczne nast pstwo sytuacji przedstawionej
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w zdaniu wyjsciowym (przyczynowym), а nie skиtek sposobu realizacji kon
stytutywnego predykatu.
Modyfikowane predykaty w serii skutkowej, podobnie jak w serii ро
r6wnawczej, maj charakter parametryczny, przyczem i tutaj parametr moze, ale
nie musi Ьус eksplicytnie nazwany. Parametr ten poddany jest па og61 stop
niowaniu absolutnemu przy ротосу wykladnik6w typu tak bardzo, tak wiele,
tak silnie, па tyle dobrze, optymalnie, maksymalnie itp., толку силно, толку
многу, максимално, itp. Stopieri wyzszy moze si pojawic w formule о tyle
lepie} / dluiej.. . itp., ?до то} степен подобро, толку подобро . . itp., przyczem
drugi czlon por6wnania па og61 nie jest eksplicytnie nazwany w granicach
odpowiedniego zdania. Modyfikacja sposobu tu r6wniez, jak i w serii por6w
nawczej, odnosi si do calej sekwencji р (..а2, аз. ..). Zdanie-modyfikator skиt
kowy та ех definitione charakter faktywny.
Zebrane, mozliwie reprezentatywne przyklady porz dkuj w zaleznosci
od tego, czy i jak zostal wskazany 6w parametr predykatu, kt6ry wywolal odpo
wiedni skutek.
.

2.1. KONSTRUKCJE SKUTKOWE Z EKSPLICYТNIE NAZWANYМ

PARAMETREM WYWOLUJl\CYМ ODPOWIEDNI SKUTEK

Przyklady polskie (korzystam z korpusu PWN z moimi interpolacjami):
Niekt6re grupy narodowe byly tak nieliczne, ie па temat ich sytuac}i w obozie
i postaw niewiele moina powiedziec; ...zadawal pytnia tak odlegle od tematu, ie
ani rodzice, ani rodzenstwo nie potrafili ти odpowiedziet; ... osiqgni cia nauk
empirycznych w kr6tkim czasie staly si

tak zawrotne i tak trwale, ie ludzie

zapomnieli о ascezie ...; ...mody i wplyw marszand6w sq tak silne, ie zniewala to
mnie} doswiadczonych; We wspomnieniu Кsi dza zastanowilo mnie to, ie Paz
dziernik stal si

tak nagle, ie niemal spadl z nieba...; ...оnа wyszla za mqi tak

dobrze, ie nie mogla od razu pokazac ти nasze} rodziny. ..; Ktos z decydent6w
posluchal Dymne} interpretu}qce} }е w spos6b tak oczywisty, ie zachwycil si
i puscil calosc па anten ... ; Bylo ich tak wielu, ie sala nie mogla ich pomiescic...

- przyklady potwierdzajq, ze - w odr6znieniu od konstrиkcji por6wnawczych 
tak jest w konstrиkcjach skиtkowych niezb dnym elementem formuly; owo tak
w funkcji intensivum bezposrednio poprzedza wykladnik parametru, natomiast
wzajemny stosunek linearny wykladnika modyfikowanego predykatu i sekwen
cji tak + nazwa parametru jest swobodny i zaleZy od hierarchii komunikatyw
nej zdania. Dodaj poslиguj c si wlasn kompetencj j zykow konstrиkcje,
jakich nie znalazlam w korpusie PWN; w gr wchodz przede wszystkim typy
intensiw6w, m.in. wykladniki stopnia wyzszego. Por. Zainteresowanie tym
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razem bylo о tyle wi(�ksze, ze musie!ismy dodrukowac znacznq paпj

biletow;

Ania jest nа tyle zaangaiowana, ie trudno b dzie wyeliminowac jq z (еј grиру;
Wszystko to bylo wykonane nа takim poziomie, ie moina bylo tylko pozazdros
cic inwencji i talentu; Tekst byl przygotowany z takq akrybict; ie korektorzy nје
mieli
s

nјс do roboty - w ostatnich dwu przyk1adach wyk1adnikami parametru

tu

adwerbialia; wydaje sj , ze jedynie celowe jest uznanie ich w саlоѕс! za

skladniki konstrukcji modyfikuj cej wyraZenie predykatywne, inny mi slowy: ze
nie та sensu doszukiwac sj
skutkow

w nich uklad6w dwustopniowych z modyfikacj

grup imiennych reprezentowanych odpowiednio przez poj cja 'ро

ziom', czy 'akrybia'.
Przyklady macedoiLskie: Претставата траеше толку долго што
nомалите деца задремаа; Татко ми беше толку задоволен од резултати
те што дури ни дозволи и таа вечер подолго да останеме надвор...; Нова
та учителка толку интересно раскажуваше што заборавив.ме да nоглед
неме на часовник; Ни се nогоди толку тежок тест што малкумина го
nоложија исnитот; Професорот беше толку расеан што заборави да ни
ги врати домашните задачи; Учесниците на екскурзијата толку ги оду
шеви чудесниот nејзаж што заборавија на за.морот и гладот .. - jak widac
.

w konstrukcjach macedoiLskich panuje niepodzielnie intensivum толку, со do
datkowo podkresla r6Znic

semantyczn

(! funkcjonalnv mi dzy polskim tak

i macedoiLskim така. Taka znajduj w tekscie macedoiLskim tylko w uk1adach
jak: Интересот беше неочекувано голем, така што nретставата треба
ше да се повтори неколку пати., czemu odpowiada polskie: Zainteresowanie
by/o nieoczekiwanie dUie, tak ze trzeba by/o przedstawienie kilkakrotnie powto
пус.

s to uklady, kt6re wypadaloby umiescic gdzies w polowie drogi

шi

typem tak. .. , ie ... i wspomnian wyzej konstrukcj z trwalym zestawem tak ie ..,
.

тас. толку... што... - така што...

KONSTRUKCJE SKUTKOWE BEZ EKSPLICYТNIE
NAZWANEGO PARAMETRU WYWOLUJ1\CEGO
ODPOWIEDNI SKUTEK

2.2.

Konstrukcje tego typu s w tekstach znacznie rzadsze i mniej zr6znico
wane od konstrukcji z eksplicytnie nazwanym "parametrem skutku". Podaj c
mozliwie reprezentatywny wyb6r posluguj sj - со dotyczy polszczyzny 
obok korpusu PWN wlasn kompetencj j zykow .
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Przyklady polskie: А brat т6ј tak sj

z Мlет scieral, iem nasluchiwal,

gdy umieral... ; Моје zauJanie do polskiej pilki jest tak nadszarpni te, ie ро по
cach budz

sj

z l kiem...; ...tak ich przyparlem do тиrи, ie musieli zareago

wac; Jego slowa tak тпје speszyly, ie пје znalazlem odpowiedzi; Теп Jakt tak
патј wstrzqsnql, ie przez dlugi czas unikalismy wzajemnych kontakt6w...
Przyklady macedonskie: Неговото доаѓање толку ме израдува што
привремено ги заборавив лошите nрогнози...; Неговото молчење толку ме
вознемири што ги пpeКUHaв сите подготовки...; При работата толку се
наnрегаше што на лицето му се nојави болна гримаса; Предавањето тол
ку ги заинтересира слушателите што на гостинот му поставуваа бес
крајни прашања...
Jak wynika z przyklad6w, r6wniez w tej grupie konstrukcji polskiemu
tak odpowiada macedonskie толку.

А oto jeszcze jeden charakterystyczny przyklad z tekstu Kole Czaszule
z typowyrn dla niego zestawem што да i z negacjц. mоtywпјц.сц. niefaktywne
да: Работите во Белград се сложија така што да не можев да тргна..,
порано. ЧИ174. Rol

kataforycznego operatora wprowadzajItcego modyfikacj

pelni w tym ukladzie така.
Wypada podkres!ic, ze eksplicytnie nienazwany parametr skutku ukryty
jest z reglliy w znaczeniu leksykalnym czasownika - wykladnika modyfikowa
nego predykatu. Маmу tu do czynienia - podobnie jak w serii por6wnawczej 
z czasownikami, kt6re dopuszczajIt eskalacj intensywnosci akcji.
W odr6Znieniu od serii por6wnawczej, w obu typach zdaniowej mody
fikacji sposobu ze znaczeniem skutku korelat-intensivum jest obowiItzkowym
skladnikiem konstrukcji.

2'з. NEGOWANIE КОNЅЕКWENСЛ
Wypada jeszcze wspomniec о (kolokwiaInych?) konstrukcjach neguj'lcCYch
przewidywane , tj. niefaktywne konsekwencje. WprowadzajItje operatory jak роl. zbyt I
za bardzo..., za malo . itp., mас. премногу... , nредолго... itp., tj. operatory z wbudowa
..

П'l negacj"l:. Por. pol. Јаn za bardzo sili angaiowal jak nа 10, :ieby teraz т6с latwo sj

wycofac, czy Egzamin byl za trudny (jak) nа nasze mo:iliwosci, у. ... jak na to, :iebysmy
'

mogli go zdac' ... , mас. Јане е премногу млад за да (може да) врши толку одговорна
функцuја, czy Премногу време nотрошuвме за да се откажеме сега itp.
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3. KONSTRUKCJE FINALNE W FUNКСЛ

MODYFlКATOROW W WYRAZENIU
PREDYКAТYWNYM

Konstrukcje, о kt6rych tutaj b dzie mowa, to

тота powiedziec

niefaktywny odpowiednik skutkowych modyfIkator6w вровоЬи. Ти r6wniez
тату do czynienia z mоdуfIkасjц, kt6ra informuje о konsekwencjach danej ak
cji / operacji / рroсеви... , jednak nie s<t to konsekwencje-fakty, pozytywnie lub
tak cz sciej

negatywnie oceniane przez autora tekstu, lecz konsekwencje prze

widywane i poz<tdane.

W gr

wchodz<t konstrukcje stosunkowo rzadkie i malo zr6znicowane.

Jeszcze rzadziej pojawia si wyr6miony i eksplicytnie nazwany parametr, kt6ry
mialby zapewnic osi

cie zamierzonego celu, przyczem semantyka odpo

wiednich parametr6w jest dosyc ograniczona, а modyfIkowane predykaty nie
podlegaj<t gradacji intensywnosci; relewantne dla "modyfikacji celu" parametry
okreslaj<t zewn trzne atrybuty akcji, jak dobre przygotowanie, solidne wykona
nie, systematyczna realizacja itp.
Przyklady grиpuj tak, jak w poprzednich seriach.

3.1. KONSTRUKCJE Z EKSPLICYTNJE NAZWANYM

PARAMETREM WZMACNIAJACYM GWARANCJ
CELU
Przyklady polskie: Zwlekalem

z

ОSIАGNЩСIА

tym tak dlugo, ieby sprawa dojrzala do

ostatecznego rozwiqzania; PrzekazywaliSтy informacje tak systematycznie, ie
Ьу uniknqc zагzutи, ie cos иkrywату; Jurek tak solidnie przygotowywal si
tego еgzатinи, ieby miec pelnq gwarancje, ie иdа ти si

do

zdac; Walczyl о

10

pozwo/enie tak ирагсiе, ieby тас wreszcie oficjalnie zaczqc ргоdиkcj ... ; Миг,
ktary zЬиdоwаl wokOl posesji, Ьу' tak wysoki, ieby иniетоiliwiс podg/qdanie...

--
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jak wynika z przyklad6w, w konstrukcjach tego typu sekwencja: 'adwerbialna
i/lub adiektywna nazwa parametru + korelatywne intensivum tak' jest kluczo
wym elementem formuly syntaktycznej, kt6ry pozwala widziec w tej formule
modyfikacj\, sposobu; podobnie jak w serii por6wnawczej i skutkowej, zdanie
celowe modyfikuje caly ci1:lg: р (..аь аз ..). Przy eliminacji sekwencji: 'nazwa
parametru + tak' nasze konstrиkcje S't w реln! semantycznie i gramatycznie
poprawne, jednak radykalnie zmienia si\, hierarchia komunikatywna: otrzymu
.

jemy struktur\, о dwu argumentach propozycjona1nych kопstytuоwащ przez
predykat 'cel', kt6rego wykladnikiem jest ieby. Innymi slowy: interpretacja
w terminach modyfikacji sposobu jest mozliwa dzi\,ki obecnosci ukladu: tak. .. ,
ieby...
Przyklady macedoflskie: Работев толку напорно за да можам за
време на викендот да го наnуштам градот; Се движевме толку бавно за
да не излеземе пред време од шумата... ; Jаjцата беа толку вешто скриени
за да не можат децата лесно да

ги

nронаjдат; Учителот свесно избрал

толку тежок текст за диктатот за да го ограничи броjот на оние што
ке го положат тестот...

Przyklady macedoflskie strukturalnie nie r6zni't si\, od polskich. Raz
jeszcze w miejsce polskiego tak regularnie pojawia si\, толку. Przyldady te
uzyskalam w wyniku ankiety; nie stwierdzilam obecnosci podobnych konstruk
cji w moim ograniczonym korpusie tekst6w.

3.2. KONSTRUКCJE BEZ EKSPLICYТNIE NAZWANEGO
PARAМETRU WZMACNIAJf\CEGO GWARANCJ
ОSIf\GNЩСIА CELU
Przyklady w tej grupie budz't caly szereg w'ttpliwosci interpretatyw
nych. Problem polega па tym, ze trudniej tu oddzielic zlozony, niedyskretny
uklad typu pol. tak. .., (ie)by, тас. така / толку..., (за I колку) да. . . od trwale
така / толку,
zlozonego predykatu sp6jnikowego, odpowiednio tak, (ie)by.
(за / колку) да. . W tym pierwszym ukladzie, kt6ry jest wlasciwym przedmio
tem naszego opisu, tak .. / толку. . - о Не bezposrednio poprzedzaj't .. .(ie)by /
.. (за / колку) да
ех d<ifinitione stoj:t pod akcentem retorycznym, со jednak
nieraz trudno wyczytac z tekstu pisanego. Wlasciw't interpretacj sugeruje w
ostatniej instancji leksykalne· wypelnienie modelu, ew. kontekst. Por. пр. (а)
Rozstawi/ swoje ри/ki pod lasem tak, ieby nieprzyjaciel nie m6g/ si zoriento
wac w ich sile
modyfikacja sposobu
(Ь) Rozstawi/ swoje ри/ki pod lasem,
..

.

.

.

.
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niezalezne zdanie
celowe; por. jeszcze: (а) Hania opuscila sa1e tak, zeby nikt sil? nie zorientowal
(Ь) Hania wykradla rezerwowy kabel, tak zeby Jurek m6g1 dokonac zamiany
interpretacja ostatnich dwu przyklad6w jest jedno
przed koncem zebrania
znaczna. Statystycznie w tekscie, zwlaszcza w tekscie о znamionach kolokwial
nych, znacznie latwiej znalezc konstrukcje typu (Ь). А oto jeszcze par polskich
przyklad6w typu (а): . .ustawili to tak, zeby ten warsztat Ьуl zamknil?ty ...; ...tak
rozloiyli soble prace, zeby miec koniec tygodnia wolny... ; SzeJprzedstawil calq
sprawe tak, zeby nikt nie m6g1 zaprotestowac; ...prowadzili rozmow'i! tak, zeby
Pawel nie zwqtpil w przypadkowy charakter spotkania...; Ogrodzenie bylo tak
ротуЛаnе, zeby uniemozliwic wglqd w to, со si'i! dzie}e па podw6rzu ...
tak zeby nieprzyjaciel nie m6g1 sie zorientowac w ich sile

-

-

.

Przyklady macedonskie: ... се однесуваа така средбата да изгледа
случа}на...; Ja организирале работата така сите да изгледат зафатени...;
... го забрзаа чекорот толку КОЛКУ да изгледа дека навистина сакаат да го
стигнат возот...; JaHe си ги формулирал одговорите така (за) да не може
нико} да го фати за збор...; Sидот беше толку висок (за) да влева
сигурност дека нико} нема да го прескокне...
W tej serii konstrukcji po]skiemu tak odpowiada macedonskie така lub
толку, zaleznie od semantyki modyfikowanego predykatu, konkretnie: zaleznie

od tego, czy dany predykat posiada parametr intensywnosci, kt6ry тоZnа eska
lowac.
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4. WNIOSKI
Na pocz<ltku tej rozprawki о "modyfikacji sposobu" wyeliminowalam
z dalszych rozwazan ,,klasyczne" adwerbia i adwerbialia jako nie wymagaj<lce
dodatkowych komentarzy w roH modyfikator6w wyra.zenia predykatywnego.
Ostalo si jedynie kataforyczne (korelatywne?) tak, тас. така / толку, jako
otwieraj<lce pozycj дlа konstrukcji zdaniowej. Zгеsztц., w najwi kszej grupie
zdaniowych modyfikacji sposobu, tj. w grupie konstrukcji por6wnawczych,
owo tak, jak widzielismy, pojawia si fakultatywnie. Poddalam systematycznej
analizie zdaniowe modyfikacje sposobu, poniewaz
jak wspomnialam przy
st puj<lC до tej ana1izy - ich status w opisie gramatycznym wydaje si niejasny.
Nie brak opis6w, w kt6rych trzy typy "przysl6wkowych zdan wzgl dnych"
о schematach ( l) teraz / lvtedy, kiedy , (2). tu / (аm, gdzie i (3) :tak, jak. .
traktowane S<l paralelnie. Jednym z moich ce16w bylo pokazanie zasadniczych
r6Znic mi dzy tymi schematami. Raz jeszcze przypomn tutaj паsщ wyjsciow<l
formul : М {T&L [р (а1, аъ аз . .)}} i postaram si okreslit status trzech wymie
nionych schemat6w w granicach tej formuly.
(1) Czas jest tu poj ty jako jedna z dymenzji aktualizиj<lcych konstytu
tywn<l propozycj ; kryje si w6wczas jednoznacznie w symbolu Т. Zarazem re
lacja dwu zdarzen па osi czasu moze wystцpit w fиnkcji konstytutywnego
predykatu wiЦZ<lcego te zdarzenia w charakterze argument6w - nast puje w6w
czas fuzja symbo1i Т i р. Uklad . teraz / wtedy, kiedy (z wariantami-pochod
nymi lineamego ukladu па osi czasu wyrazaj<lcymi relacje 'jednoczesnie',
'przed', 'ро' itd.) mozemy zawsze paraftazowat poprzez 'w tym czasie, w kt6
ryш. . .'
тату tu до czynienia z aktualizacj<l (charakterystyk<l геfегепсуjшt)
odpowiednich zdarzen poprzez odniesienie до odcinka (odcink6w) czasu, kt6ry
te zdarzenia wypelniajq;
(2) Miejsce, poj te jako materialny wycinek przestrzeni, slnZy r6wniez
aktualizacji propozycji р (а], аъ аз) i w tym charakterze obj te jest symbolem
L, zarazem jednak moze wystцpit w roli jednego z argument6w konstytutywne
...

. . .

. .

...

.

..

...

..

.
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go predykatu i w6wczas nast puje fuzja symboli L i ах. Uk1ad ...tu I tam, gdzie....

mozemy zawsze parafrazowac jako 'w tym miejscu, w kt6rym ...', identyfikuj!:lc
miejsce-argument poprzez odniesienie do dodatkowego lokalizatora zwi!:lzanego
z tym samym wycinkiem przestrzeni; takim 10kalizatorem moze Ьус zar6wno
przedmiot materialny, jak i zdarzenie о odpowiednich parametrach przestrzen
nych;

(3) Z poj ciem 'spos6b' sprawy maj!:l si inaczej, nie mozemy postawic

go w szeregu obok takich "parametr6w zdarzen" jak 'czas' czy 'miejsce'. 'Tak'
nie tworzy serii z 'tu' i 'teraz'. 'Spos6b' naleZy do abstrakt6w niweluj!:lcych w
wi kszosci kontekst6w r6znic mi dzy 'ten' i 'taki', parafraza 'tak' przez 'w ten
spos6b' to tyle, со 'w taki spos6b'. 'Spos6b', jak wspomnialam па pocz!:ltku
tych rozwaZan, to otwarty zbi6r parametr6w I сесЬ relewantnych dla realizacji
otwartego zbioru predykat6w konstytuuj!:lcych naszIi propozycj , innymi slowy:
modyfikuj!:lcych te predykaty i/lub (por. wyzej
аз...).

3.1.2.) calIi sekwencj р (. . .а],

Ergo, 'spos6b' w hierarchii komunikatywnej wypowiedzenia operuje па

nizszym poziomie niz 'czas' i 'miejsce'; 'spos6b' to restrykcja precyzujIica
tresc i ograniczaj!:lca zakres poj cia-predykatu konstytuuj!:lcego propozycj , ро

przedzajIica uZycie tej propozycji w konkretnym tekscie, tj. jej ew. aktualizacj ,
czyli identyfikacj zdarzenia, do kt6rego jIi odnosimy.
Jak staralam si
pojawia si

to pokazac poprzez przyklady, modyfikacja sposobu

zar6wno przy predykatach о wykladnikach werbalnych, jak i przy

predykatach о wykladnikach adjektywnych. Тут samym istnieje mozliwosc
pojawienia si

odpowiednich modyfikator6w nie tylko przy przymiotnikach

w funkcji predykat6w konstytuuj!:lcych zdanie, lecz takZe przy przymiotnikach
wbudowanych w grup

imienn!:l. SIi to jednak konstrukcje wyrainie wt6me,

а w wypadku modyfikacji zdaniowych, kt6re byly tutaj przedmiotem analizy,
konstrukcje statystycznego marginesu. Nie zajmowalam si

tutaj konstrukcjami

por6wnawczymi, w kt6rych obiektem por6wnania jest nie сесЬа / relacja wiЦZ!:l
са dany przedmiot materialny, ale sam ten przedmiot jako taki z calym inwen
tarzem swoich сесЬ parametrycznych, jak пр. w zdaniu: Ania przyszla w takiej
saтej (*tej samej) sukience jak Marysia,

. '... w sukience, kt6rej сесЬу

s!:l takie jak сесЬу а, Ь, с. .. sukienki Marysi' itp.

widz

а,

Ь, с.. .

w nich derywaty se

mantyczne i syntaktyczne konstrukcji, w kt6rych przedmiotem por6wnania sIi
wybrane сесЬу danego przedmiotu.

W odr6Znieniu od konstrukcji por6wnawczych, w konstrukcjach skut

kowych i celowych (... tak... , ie... ; ... tak... , ieby...) tak I така i jego ekwiwalenty
funkcjonalne, jak роl. tyle, zbyt..., тас. толку, nремногу..., jest niezb dnym

elementem odpowiedniej formuly syntaktycznej

interpretacja odpowiedniej

konstrukcji jako modyfikacji sposobu jest pochodn!:l jego obecnosci i charakte
rystycznej dla niego kulminacji prozodycznej.

152
Podsumowuj!lc te uwagi wypada stwierdzi6, ze miejsce modyfikacji
вровоЬи w opisie gramatycznym j zyka jest w rozdziale poswi conym budowie

wyrazenia predykatywnego.
Analiza pokazala, ze r6znice mi dzy tekstem polskim i macedoIiskim

w zakresie realizacji zdaniowych modyfikator6w вровоЬ и В!l niewielkie, а drogi

derywacji semantycznej odpowiednich konstrukcji B
kach takie вате.

w zasadzie w оЬи j zy
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IV. UWAGIKO:NCOWE
Punktem wyjscia mojej analizy w tym tomik:u byla formula semantycz
nej struktury minimalnego komunikatu, odnosnie zaktualizowanej propozycji,
zaproponowana przez 8t. Karolaka. Formula ta pojawila si
centralnej cz sci syntaktycznego tomu

skiego

w jego autorskiej,

Gramatyki wsp61czesnego j zyka pol

(PWN: 1984) i stala si punktem odniesienia tak dla jego tekstu, jak i dla

innych tekst6w tego tomu. W p6Zniejszych swoich pracach poswi conych se
mantycznej strukturze zdania Karolak nie wraca jиz do tej formuly, ja natomiast
Gako jeden z autor6w

Gramatyki)

nie znalazlam jak dоtц.d argument6w, kt6re

sklonilyby mnie do jej odrzucenia. Wydaje mi si , ze jest to dobra forma
kategoryzacji i stratyfikacji niezb dnych skladnik6w minimalnego komunikatu.
Przypominam, formula wyglц.da jak nast puje: (interpretacj

symboli por. па

s.13)

м {T&L

[р (al,

а2, аз...)]}

Ргzyst рujц.с do pracy nad kolejnym tomikiem macedonsko-polskiej
konfrontacji postanowilam przy okazji poszukac odpowiedzi па pytanie, jak
zinterpretowac w terminach tej formuly pewne (semantycznie i syntaktycznie)
derywowane konstrukcje, statystycznie cz ste w оЬи analizowanych j zykach,
а оЬеjmujц.се segmenty nie skorelowane jednoznacznie z symbolami wspomnia
nej formuly. Мат tu па mysli oczywiscie korelacj
nej korelacji formalnej nie oczek:ujemy

w

semantycZn1b jednoznacz

zalozeniu: cala gramatyka zawiera si

w sferze skomplikowanych stosunk6w mi dzy sеrnaпtyсzщ i fоrmаlпц. struktu
щ tekstu i poprzez te stosunki si

definiuje. Tak wi c, jиz па wst pie, posta

wilam sobie podw6jne zadanie: nie tylko por6wnanie odpowiednich wycink6w
macedonskiej i polskiej struktury gramatycznej, ale i sprecyzowanie miejsca
odpowiednich konstrukcji w caloksztalcie opisu tych struktur.
Problem poruszony w pierwszej rozprawce dotyczy form kondensacji
zdan z tzw. predykatami trzeciego rz du, tj. zdan (luzno asocjatywnych, tempo
ralnych, kauzatywnych), kt6re оdwzоrowujц. modele naszego percypowania re
lacji mi dzy zdarzeniami; zdania takie sц. konstytuowane przez predykaty, kt6
rych роdstawоwц. formalizacj

staпоwiц. tzw. sp6jniki ekstensjonalne, а wt6rn/b
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mаrgiпаlпц, verba finita jak ро1. wsp6listniec, poprzedzac, nastl3Jowac ро, ро
wodowac, wywoQ;wac, warunkowac itp., тас. коегзистира, nретходи, следи,
причинува, предизвикува, условува itp.; innymi slowy: w gr wchodzi kon
densacja zdan konstytuowanych przez predykaty о dwu argumentach zdanio
wych. Centralnym srodkiem kondensacji takich zdari. s't niefinitywne formy
werba1ne, jak participia przymiotnikowe i przysl6wkowe, а tak:Ze substantiva
verbalia. Znaczy, pierwsza rozprawka poswi cona jest relacjom mi dzy kon
strukcjami typu:

pol. Przeglqdalam kartоtеk'Ё i wypisywalam potrzebne przyklady

-

PrzegZqdalam kartotek wypisujqc potrzebne przyklady;

тас. Ja nрегледував картотеката и ги исnишував соодветните
примери - Ja nрегледував картотеката исnишуваjки
.

ги

соодветните

примери;

pol. Kiedy podpisywalam tfi umow , wiedzialam juz, ze cos jest nie w
umow wiedzialam, ie cos jest nie w porzqdku /

porzqdkи - Juz podpisujqc t

Juz przy podpisywaniu tej umowy wiedzialam, ze cos jest nie w porzqdku;

тас. Кога го nотnишував договорот, знаев веке дека нешто не е во
ред - Веке nотnишуваjк.u го договорот знаев дека нешто не е во ред / Веке
при nотnишуватьето на договорот знаев дека нешmо не е во ред;

pol. Nie poszlam па [о zebranie, Ьо obawialam si

krytyki ze strony

koleg6w - Nie poszlam па [о zebranie obawiajqc sifi krytyki ze strony koleg6w /
Nie poszlam па to zebranie z obawy przed krytykq ze strony koleg6w;

тас. Не отидов на таа седница, бидеjки се nлашев од критиката
на колегите - Не отидов на таа седница nлашеjки се О(? критиката на
колегите / Не отидов на таа седница од страв од критиката на
колегите...

Konstrukcje ро prawej stronie tildy, tj. konstrukcje, w kt6rych fuzji ule
ga predykat sp6jnikowy i jeden z argument6w zdaniowych konstrukcji wyjscio
wej, proponuj obj,!c terminem: zdanie proste rozszerzone. Jak widac z przykla
d6w, konstrukcje te cz sto zmieniaj,! hierarchi komunikatywn,! konstrukcji
wyjsciowej; nierzadko tez - о сzyш swiadczy przeprowadzona analiza nie ро
zwalaj,! jednoznacznie zrekonstruowac konstytutywnego predykatu konstrukcji
wyjsciowej, ergo: stanowi,! w por6wnaniu z t'! konstrukcj,! now,! jakosc se
mапtyсzпц, со zapewnia im prawo bytu i реln,! autonomi w tekscie. Inwentarz
takich konstrukcji odpowiednio w polskim i w macedonskim zaleZy w pierw
szej instancji od inwentarza i ograniczen w derywacji infinitywnych form wer
balnych, а pod tym wzgl dem rozpatrywane j zyki powaznie si r6zni,!.
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W drugiej rozprawce mowa z kolei о rozszerzaniu grupy imiennej i о
typowym mechanizmie w procesie tego rozszerzania, tj. о apozycji. Apozycja
zdefiniowana jest w oparciu о koreferencj grupy podstawowej i jej "rozszerze
nia" przy odr bnej charakterystyce referency:jnej tych dwu segment6w tekstu.
Innymi slowy: apozycja zdefiniowana jest w oparciu о zalozenie, ze grupa
imienna uZyta w tekscie, tj. zaktualizowana grupa imienna, ех definitione posia

da okreslon:t charakterystyk referencyjn<t, przyczem zakres dzialania operato
r6w referencji okresla granice grupy; apozycja znajduje si poza tymi granica
mi, posiada wlasn:t charakterYstyk , ale jest korefyrencyjna z grup:t podstawo
w:t. Najlatwiej pokazac to па przykladach.
Najcz sciej apozycja lokuje si w postpozycji w stosunku do grupy
podstawowej, przyczem та albo postac przymiotnika (syntagmy zaleznej od
przymiotnika) lub pelnej grupy imiennej. Nie brak r6wniez apozycji prepozy
tywnych, о formie z reguly przymiotnikowej. Por.
pol. Ania, zmr:czona, natychmiast polozyla si

spac; Jerzy, иуtrаwnу

ekonomista, bez trudи dostrzegl blqd w tym rоzитоwаniи; Pogrqzony w lеktи
rze, Piotr zdawal si nie slyszec nasze) rоzтоиу;

тас. Ана, уморна, веднаш отиде на сnие1Ье; Гоко, добар еконо
мисm, веднаш забележа грешка во ова размислува1Ье; Задлабочен во чита

- we wszystkich wypad
kach apozycja wnosi tu now:t informacj о sk:tdin:td zidentyfikowanym referen
cie grupy matrycowej;

1Ье, Петре како да не го следел нашиот разговор

. . .

pol. W klasie po)awil si nowy исzеn, brat Тотт; Тут razem naszym
celem byla swiqtynia sztиki, Миzеит Narodowe w Warszawie;

тас. Во одделението се nо)ави нов ученик, брат му на Томе; Ово)
пат нашата цел беше еден храм на уметноста, Музе)от на современата

- w tej grupie konstrukcji to apozycja identyfikuje refe
renta grupy matrycowej. Nietrudno zauwazyc, ze typ apozycji zaleZy od miejsca
i funkcji calej zlozonej sekwencji imiennej w zdaniu, tj. od tzw. perspektywy
funkcjonalnej zdania.

уметност во Скоn)е

. . .

pol. Аиtоr tego tеkstи, то) mlodszy brat, dlиgо nie decydowal si
przedstawic go szersze) риЫiсznоsсi;

тас. Авторот на ово) текст, мо)от помлад браm, долго не можел
да се одлучи да u го прететави на пошироката )авност - w tym ostatnim
przykladzie оЬа skladniki ciqgu imiennego, i grupa matrycowa i apozycja, jed
noznacznie identyfikuj:t referenta.
. . .

Jak wynika z powyzszych przyklad6w, bl dne jest definiowanie apozy
cji (modyfikator6w apozytywnych) w opozycji do restrykcji (modyfikator6w
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restryktywnych), jak to praktykowalam w moich starszych pracach poswi co
nych tej problematyce. Apozycja nie та czystej i powszechnie przyj tej defini
cji w literaturze lingwistycznej; moja obecna propozycja, oparta na dosc boga
tym korpusie przyklad6w, w tej chwili wydaje mi si adekwatna, а potrzeba
nazwania wsp61nym terminem wszystkich przedstawionych w rozprawce typ6w
"
"dopowiedzenia imiennego wydaje mi si niew<ttpliwa.
"
Trzecia rozprawka jest pr6b<t "nie wprost odpowiedzi па pytanie, со to
jest 'spos6b' jako termin lingwistyczny. Najprostsza odpowiedz m6wi, ze 'spo
s6b' to informacja precyzuj<tca wartosc jednego z parametr6w predykatu (ро
j cia) konstytuuj<tcego dan<t propozycj . Innymi slowy: wykladniki kategorii,
kt6r<t okreslamy jako 'spos6b' to modyflkatory restryktywne w ramach tzw.
wyrazenia predykatywnego, а przenoszona przez nie informacja obj ta jest w
naszej formule propozycji symbolem р.
Istotna wydaje s r6znica miejsca, jakie w hierarchii komunikatywnej
zaktualizowanej
uZytej w konkretnym (kon)tekscie) propozycji przypada
symbolom Т i L z jednej strony i wbudowanej w symbol р informacji о "spo
"
sobie akcji z drugiej. Informacje aktualizuj<tce, tj. lokuj<tce propozycj w czasie
i przestrzeni plasuj<t si w hierarchii komunikatywnej wyzej (w sensie: blizej
powierzchni tekstu) od informacji precyzuj<tcej tresc konstytutywnego dla tej
propozycji predykatu, s<t nadbudowane nad "slоwnikоwц" (tj. niezaktualizowa
nv postaci<t propozycji.
Modyfikacja sposobu, czyli odpowiedz па pytanie: jak?, najcz sciej
przybiera form adwerbi6w i/lub adwerbiali6w. Тут typem modyfikacji nie
zajmuj si w tym tomie. Wlasciwym tematem rozprawki s<t zdaniowe mody
fikatory sposobu, tj. (а) konstrukcje por6wnawcze zbudowane wg formuly
(tak. .. ) jak. . ., (Ь) konstrukcje skutkowe wg formuly tak... , :ie... i (с) konstrukcje
celowe wg formuly tak ... , :ieby... Jak sugeruje forma zapisu, kataforyczne tak,
tj. eksplicytny (i jedyny w tekscie pisanym) sygnal, ze тату do czynienia
z modyflkacj<t sposobu, jest w konstrukcjach por6wnawczych fakultatywne, zas
w konstrukc]ach skutkowych i celowych та charakter obligatoryjny. Por. пр.
,

(а) pol. Оп si zachowuje (tak,) jak typowy biurokrata;
тас. Toj се однесува (?така,) како типичен функционер;

(Ь) pol. Оп si zachowuje tak, :ie zra:ia wszystkich klientow,
тас. Toj се однесува така, што ги одбива сите муштерии;
(с) pol. ОП (specjalnie) si tak zachowuje, :iebysmy ти dali spokOj;
тас. Toj (намерно) се однесува така за да го ocтaвuмe на мира...
R6znice па linii: polski - mасеdобski sprowadzaj<t si gl6wnie do
szczeg6l6w linearyzacji i zwi<tzanej z tym linii intonacyjnej odpowiednich zdan.
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W pewnych wypadkach тату tez charakterystyczne rбzпiсе inwentarza i wy
ldadnik6w odpowiednich relacji mi!(dzy propozycjami; klasycznym przykladem
jest tutaj w sferze роrбwnan wirtualnych тас. небаре, drugi podstawowy obok
како да ekwiwalent pol.jakby.
Jak wspornnialam, рroЫету traktowane we wszystkich trzech roz
prawkach to swobodny wyoor sposr6d wielkiego zbioru struktur semantycznie
i syntaktycznie derywowanych, а оdkrywаjц.сусh charakterystyczne reakcje ро
szczeg6lnych j zyk6w slowianskich па - inspirowane nierzadko z zewnIltrz 
impulsy rozbudowywania sieci relacji mi dzy propozycjami jako jednostkami
struktury semantycznej j zYka. Wyoor okreslonych przedstawionych tu рroЫе
m6w motywowany jest (а) obiektywnym kryterium wysokiej frekwencji odpo
wiednich konstrukcji w tekstach оЬи j!(zyk6w i (Ь) subiektywnym kryterium ch ciIl znalezienia / zaproponowania odpowiedzi па pytania, kt6re т} si!( narzu
ca:ly w tokи polsko-macedonskiej konfrontacji, а па kt6re nie znalazlam zado
walajIlcej odpowiedzi w znanych т} kanonach opisu gramatycznego.
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Околу семантичката структура на реченицата
(резиме)
Поjдовна точка на MojaTa анализа во OBOj том беше формулата на
семантичката структура на минималната порака (т.е. актуализирана пропо
зициjа) предложена од С. Каролак. Формулата се поjави во неговиот ав
торски, централен дел на синтаксичкиот том на Граматиката на совреме
ниот полски jазик

(Graтatyka wsp6lczesnego Jli:zyka polskiego,

PWN

1984)

и

стана точка на референциjа како за неговиот така и за другите текстови од
TOj том. Во подоцнежните свои трудови посветени на семантичката струк
тура на реченицата Каролак не ja спомнува таа формула, Metyтoa jac (како
еден од авторите на

Graтatyka... )

не наjдов за сега аргументи кои би ме

натерале да ja отфрлам. ми се чини дека таа е срекна формула на катего
ризациjа и стратификациjа на задолжителните компоненти на минимална
та порака. Формулата изгледа вака:

м {T&L
со р

(а],

а2, аз..

.)

[р (а1, а2, аз. . .)]}

како симболичен запис на конститутивната пропозициjа,

Т.е. предикатот и неговите аргументи, М како симбол за модална информа
циjа, Ти L соодветно како симболи за информациjата што ja сместува про
позициjата во време и во простор.
Пристапуваjки кон работата врз OBOj том решив да побарам одго
вор на прашан,ето како со термините на горенаведените симболи да се ин
терпретираат извеени (семантички и синтаксички) деривирани конструк
ции, статистички чести во двата анализирани jазика, а кои опфакаат сег
менти без еднозначна корелациjа со тие симболи. Станува збор, се разби
ра, за семантичка корелациjа; формалната корелациjа и не ja очекуваме:
целата граматика е сместена во зоната на компликуваните односи меГу
семантичката и формалната структура на текстот и токму тие односи ja оп
ределуваат . Значи, веке на почеток си поставив двоjна задача: не само кон
фронтациjа на соодветните фрагменти на полската и македонската грама
тичка структура, туку и одредуван,е на нивното место во целосниот опис
на тие структури.
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Проблемот разгледан во првата студнjа се однесува на формите на

кондензациjа на реченици со таканаречените предикати од третиот ред,
Т.е. реченици (засновани на слободна асоциjациjа, односно на темпорална
и/или

каузативна релациjа меГу пропозициите), Т.е. реченици кои ги одра

зуваат моделите на нашето размислуван.е, нашето перципиран.е на одно

сите

меГу

настаните. Таквите реченици

ги

конституираат предикати, чиjа

основна формализациjа претставуваат екстензионалните сврзници,
кундарна, маргинална

-

а

се

verba finita од типот коегзистира, претходи, сле

ди, причинува, nредизвuкува, условува, и сл. Со други зборови, се работи за

кондензациjа на реченици конституирани од предикати со два реченични
(поточно: пропозиционални) аргументи. Основно средство за кондензациjа

на таквите реченици се нефинитните вербални форми, како придавски и
прилошки партипипи и (од)глаголски именки. Значи, првата студиjа е по
светена на релации меГу конструкциите како:
мак. Ja nрегледував картотеката и ги исnишував соодветните

примери

Ja nрегледував картотеката исnишуваjКu ги соодветните

примери;
пол. Przeglqdalam kartotekr:. i wypisywalam potrzebne przyklady

Przeglqdalaт kartotekr:. wypisujqc potrzebne przyklady;
мак. Кога го nотnишував договорот, знаев веке дека нешто не е во

ред

Веке nотnишуваjки го договорот знаев дека нешто не е во ред I Веке

при nотnишувmьето на договорот знаев дека нешто не е во ред;
пол. Kiedy podpisywalam tr:. umowr:., wiedzialam jui, ie cos jest nЁе w

porzqdku

Jui podpisujqc tr:. umowr:. wiedzialam, ie cos jest nie w porzqdku I

Jui рпу podpisywaniu (е) umowy wiedzialam, ie cos jest nЁе w porzqdku;
мак. Не отидов на таа седница, бидеjки се nлашев од критиката

на колегите

Не отидов на таа седница nлашеjки се од критиката на

колегите / Не отидов на таа седница од страв од критиката на
колегите;
пол. Nie poszlam па {о zebranie, Ьо obawialam sir:. krytyki ze strony

koleg6w

Nie poszlam па (о zebranie obawiajqc sir:. krytyki ze strony koleg6w I

Nie poszlam па (о zebranie z obawy przed krytykq ze strony koleg6w...
Предлагам конструкциите од десната страна на тилдата, Т.е. кон
струкциите, во кои имаме фузиjа на сврзничкиот предикат со еден од рече
ничните аргументи на поjдовната конструкциjа, да ги опфатиме со терми
нот: проста проширена реченица. Како што се гледа од примерите, таквите
конструкции често ja менуваат комуникативната хиерархиjа на поjдовната
за што сведочи спроведената
конструкциjа; исто така, не толку ретко
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анализа

не дозволуваат еднозначна реконструкциjа на конститутивниот

предикат на поjдовната конструкциjа, значи: претставуваат - во однос на
таа конструкциjа

нова семантичка величина, што им гарантира леrити

мациjа за caMocTojHo фУНКЦИОНИРaIъе во текстот. Инвентарот на таквите
конструкции соодветно во македонскиот и во полскиот jазик зависи во пр
ва инстанциjа од инвентар от и од евентуелните ограничуваlЪа во дерива
циjата на нефинитните вербални форми, а во TOj поглед разгледуваните ja
зици прилично се разликуваат.
Во втората студиjа станува збор за прошируваIЬе на именската
синтагма, а конкретно за еден од типичните механизми на таквото проши
pYBalЪe, Т.е. за апозициjа. Апозициjата се дефинира како кореферентна со
cBojaTa матична синтагма, но истовремено независна од неа во cBojTa ре
ференциjална карактеристика. Со други зборови: апозициjа се дефинира
под претпоставка дека една именска синтагма употребена.во текстот, Т.е.
една актуализирана именска синтагма, има ех definitione одредена рефе
ренциjална карактеристика, при што зоната на функционираIЬето на опе
раторите на референциjа автоматски ги одредува границите на синтагмата;
апозициjата се наога надвор од тие граници, поседува сопствена референ
циjална карактеристика, но е кореферентна со матичната синтагма. Нщлес
но тоа се докажува со примерите.
Апозициjата наjчесто се сместува во постпозициjа во однос на
основната синтагма, при што или зема облик на придавка (придавска син
тагма) или пак на именска синтагма. Постоjат и препозитивни апозиции,
по правило придавски. Сп.
мак. Ана, УJ.юрна, веднаш отиде на сnие1-Ье; Гоко, добар еконо

мист, веднаш забележа грешка во ова размислува1-Ье; Задлабочен во чита
1-Ье, Петре како да не го следел нашиот разговор;
пол. Аnnа, zm?czona, natychmiast poloiy/a si? spac; Jerzy, -иуtrаwnу

ekonomista, bez trudu dostrzeg/ blqd w tym rozumowaniu; Pogrqiony w lektu
пе, Piotr zdawal si? nie slyszec naszej rоzто-иу. . . - во сите случаи апозициjа
та внесува нова информациjа за референтот на матичната синтагма KOj
инаку веке е идентификуван.
мак. Во одделението се nojaeu нов ученик, брат му на Томе; Oeoj

пат нашата цел беше еден храм на y,wemHocma, Музеjот на современата
уметност во CKonje;
пол. W klasie pojawil si? nо-иу uczen, brat Тотм; Тут razem naszym

celem byla swiqtynie sztuki, Muzeum Narodowe w Warszawie...

во оваа група

конструкции апозициjата е таа што го идентификува референтот на матич
ната синтагма. Не е тешко да се забележи дека типот на апозициjата зависи
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од местото и од функциjата на целата сложена номинална низа во рече
ницата, Т.е. од таканаречената функционална перспектива на реченицата.
мак. Авторот па ово} текст, мо}от помлад брат, долго пе можел
да се одлучu да u го nретстави па nошuроката }авnост;
пол. Autor tego tekstu, то} mlodszy brat, dlugo nie decydowal sie
przedstawit go szersze} publicznosci. .. - во последниов пример и двете ком
поненти на номиналната низа, и матичната синтагма и апозициjата, едно
значно го идентификуваат референтот.
Приведените примери докажуваат дека е погрешно апозициjата
(апозитивни модификатори) да се дефинира преку опозициjа во однос на
рестрикциjа (рестриктивни модификатори), како што правев во поранеш
ните

мои

трудови

посветени

на

таа

проблематика.

Апозициjата

во

лингвистичката литература нема чиста и општо прифатена дефинициjа;
MojaTa сегашна пропозициjа, базирана врз релативно богат корпус приме
ри, во моментот ми се чини адекватиа, а потребата со еден заеднички тер
мин да се опфатат сите горепретставени типови на ПРОШИРУВaIЬе на имен
ската синтагма ми се чини неспорна.
Третата студиjа претставува индиректен обид да се одговори на
прашаlЬе што е тоа 'начин на деjство' како лингвистички термин. Наjедно
ставниот одговор гласи дека така употребениот термин 'начин' (т.е. 'на
ЧИН2' во опозициjа наспрема 'начин!', т. е. verbal mood, се однесува на ин
формациjа Koja ja прецизира вредноета на еден од параметрите на предика
тот (поимот) што ja конституира дадената пропозициjа. Со други зборови:
показателите на категориjата што ja определуваме како 'наЧИН2' претста
вуваат рестриктивни модификатори во рамките на таканаречениот преди
кативен израз, а информациjа што тие ja пренесуваат во нашата формула е
опфатена со симболот р.
Значаjна се чини разликата на местото кое во комуникативната хи
ерархиjа на актуализираната

(

=

употребена во конкретен (кон)текст) про

позициjа им припага од една страна на симболите Т и L, а од другата на
,
вградената во симболот р информациjа за 'начин на деj ството . Информа
циите што ja актуализираат пропозициjата, Т.е. ja сместуваат во време и во
простор, cTojaT во комуникативната хиерархиjа повисоко

(

=

поблиску до

површината на текстот) од информациjата Koja ja прецизира содржината
на предикатот конститутивен за таа пропозициjа, се надградуваат врз "реч
ничкиот" (т.е. неактуализиран) облик на пропозициjата.
Модификациjата по начин, т.е. одговор на прашаlЬето: како?, Haj
често се оформува како адвербии и/или адвербиjалии. Таквиот тип на мо
дификациjа не ме иитересира BOOBOj труд. Вистинската тема на студиjата
се речеиичните модификатори од категориjата 'наЧИН2', Т.е. (а) споредбе
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ните конструкции градени според формулата (така / толку... ) како /
колку... , (б) консекутивните (последични) конструкции според формулата
така / толку..., што . , и (в) финалните конструкции според формулата
,

.

.

така / толку... , да .. Како што тоа го сугерира формата на записот, ката
форското така / толку, Т.е. експлицитен (и единствен во пишуваниот
.

текст) сигнал дека сме соочени со модификациjа од типот 'наЧИН2', е во
споредбените конструкции факултативно, додека во последичните и фи
налните конструкции има облигаторен карактер. Сп. на пр.
(а) мак. Toj се однесува (?така) како типичен функционер;
пол. Оп si zachowuje (tak,) jak typowy biurokrata;
(б) мак. Toj се однесува така, што ги одбива сите Jwуштерии;
пол. Оп si zachowuje tak, ze zraza wszystkich klient6w;
(в) мак. Toj (HCl.lWepHo) се однесува така за да го оставиме на мира;
пол. Оп (specjalnie) tak si zachowuje, iebysmy ти dali spok6j. ..
Разликите меГу полскиот и македонскиот се сведуваат главно на
детали на линеаризациjата и поврзаната со нив интонациската контура на
одделни реченици. Во некои случаи има и разлики во инвентарот и во по
казателите на соодветните релации меГу пропозициите; класичен пример
е во зоната на виртуалните споредби мак. небаре, вториот покраj како да
еквивалент на пол. jakby.
Како што веке споменав, проблемите обработувани во трите сту
дии претставуваат слободен избор од големото множество семантички и
синтаксички деривираните структури, коишто ни ги покажуваат реакциите
на одделните словенски jазици на

не ретко инспирираните од надвор

импулси за разградуваIЬето на мрежата релации меГу пропозициите како
единици на семантичката структура на jазикот. Изборот на претставените
овде проблеми е мотивиран (а) со обjективниот критериум на високата
фреквенциjа на соодветните конструкции во текстовите на двата jазика и
(б) со собjективниот критериум

желбата да се наjде одговор на некои

прашаIЬа кои ми се наложуваа во текот на македонско-полската граматич
ка конфронтациjа, а на кои не наjдов задоволувачки одговори во мене по
знатите канони на граматичкиот опис.
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Aspects of the semantic structure of the sentence

(summary)
А starting point for аН three studies in this volume was а symbolic
representation of the semantic structure of а minimal message
of ап аст

alized proposition) proposed Ьу St. Karolak in his part of the col1ective gram
mar of standard Polish (Gramatyka wsp61czesnego j zyka polskiego, Skladnia,

1984) and accepted Ьу other authors of the syntactic volume of that grammar,
including myself. It seems to те that it is а good form of categorization and of
stratification of the obligatory components of а minimal message. The formula
runs as follows:
м {T&L

[р (Щ,

а2, аз..

where М means modal information, Т and L

.)]}

information 10cating the constitu

tive proposition in space and time, р is а symbol for the constitutive predicate,
and а1, а2, аз . for its arguments.
.

.

In the three studies in this volume 1 ат trying to answer the question if
and how it is possible to interpret, in terms of the above formula, some semanti
саllу and syntacticaHy derived constructions, which have high frequency in both
Polish and Macedonian texts and whose components show по one-to-one
correlation with the symbols of the presented formula. Thus, 1 ат faced with а
double task: (а) comparison of the respective fragments of the grammatical
structure of Polish and of Macedonian, and (Ь) definition of the place of these
fragments in а complete and coherent grammatical description.
The first study deals with mechanisms of condensation of sentences
constituted Ьу the so-саНеd predicates of the third rank, which means: sentences
that reflect pattems of ош conception of (purely associative, temporal, саи
sative) relations between events. Sentences ofthis type are constituted Ьу predi
cates which at the sиrface of the text appear primari1y as(extensional) conjunc
tions, and only secondarily as verba jinita, such as coexist, precede, follow,
iтply, cause, provoque etc. In other words, 1 ат analyzing mechanisms of con

densation of sentences constituted Ьу predicates requiring exclusively proposi
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tional arguments. As central means of condensation function the infinite verbal
forms, i.e. verbal adjectives, verbal adverbs and verbal nouns. It means that 1 ат
analyzing relations between constructions such as the following:
Polish: Przeglqdalam kartote

Przeglqdalam kartote

i wypisywalam potrzebne przyklady

wypisujqc potrzebne przyklady;

Macedonian: Ja nрегледував картотеката и ги исnишував nотреб

ните примери

Ja nрегледував картотеката исnишуваjки

ги

nотребните

примери;
Polish: Kiedy podpisywalam t? umow?, wiedzialam juz, ze cos jes/ nЁе w

porzqdku

Juz podpisujqc (? umow? wiedzialaт, ze cos jes/ nЁе w porzqdku I

Juz przy podpisywaniu tej umowy wiedzialaт, ze cos jest nЁе w porzqdku;
Macedonian: Кога го nотnишував договорот, знаев веке дека не

што не е во ред

Веке nотnишуваjки го договорот знаев дека нешто не е

во ред I Веке при nотnишувmьето на договорот знаев дека нешто не е во
ред;
Polish: Nie poszlam па to zebranie, Ьо obawialam si? krytyki ze strony

koleg6w

Nie poszlam па /0 zebranie obawiajqc si? krytyki ze strony koleg6w I

Nie poszlam па to zebranie z obawy przed krytykq ze strony koleg6w;
Macedonian: Не отидов на таа седница, бидеjки се nлашев од кри

тиката на колегите

Не отидов на таа седница nлашеjки се од критика

та на колегите I Не отидов на таа седница од страв од критиката на ко
легите...

1 propose to label constructions right from the tilde (i.e. constructions
where we are faced with the fusion of the conjunction-predicate with one of the
propositional arguments of the primary compound constructions) as simple

ех

tended sentences. As сап Ье seen from the examples, such constructions often
differ from the corresponding compound sentences in the communicative hie
rarchy of components. In some cases they also don't allow unequivocal ,,recon
struction" of the constitutive predicate of the corresponding compound. It means
that, compared with corresponding compound sentences, these constructions
present autonomous semantic units. Тheи inventory, both in Polish and in Ма
cedonian, depends primarily оп the inventory and оп the restrictions in the deri
vation of the infinite verbal forms, and in this respect there are considerable
differences between the two languages.
In the second study 1 deal with the mechanisms of extension of the noun
phrase, more precisely, with the most typical of these mechanisms known as
apposition. 1 define apposition as а noun phrase modifier which (а) is coreferent
with its matrix NP, but

(Ь)

has different referential characteristic. In other
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ап actualized noun
words, I assume that а noun phrase appearing in а text
characterize its
which
operators
referential
some
phrase) Ьу definition includes
of these оре
zone
fиnctional
the
and
referent as identified, specified or generic,
stands
apposition
rators (determiners) defines the borders of the NP in question;
coreferent
outside th-ese borders, has а referential characteristic of itself, but is
with its matrix NP. It сап Ье best demonstrated with some typical examples.
Usually apposition (appositive modifier) follows its matrix NP. It takes
form of an adjective or of а fиll NP. Appositions proceeding the matrix NPs Ьу
definition take form of adjectives. Тhe following exaтples illustrate different
types of appositive modifiers.
Polish: АnЁа, zm czona, natychmiast polo:l:yla si spac; Jerzy, иуtrawnу
ekonomista, bez trudu dostrzegl blqd w tym rozumowaniu; Pogrqiony w [еktи
пе, Piotr zdawal si nie slyszec nasze} rоzтоиу;

Macedonian: Ана, уморна, веднаш отиде на сnие1-ье; ГОКО, добар
еКОНШIШСm, веднаш забележа грешка во ова размислувшье; 3адлабочен во
читшье, Петре како да не го следел нашиот разговор.. - in аН of the above
.

contexts apposition introduces new information about ап identified referent of
the matrix NP;
Polish: W klasie po}awil si

nowy uczen, brat Тотlш; Тут razem nа

szym celem byla swiqtynia sztuki, Muzeum Narodowe w Warszawie;

Macedonian: Во одделението се nо}ави нов ученик, брат му на То
ме; Ово} пат нашата цел беше еден храм на уметноста, Музе}от на
современата уметност во Скоn}е...

in this group of constructions it is the

apposition which identifies the referent of the matrix NP. As сап Ье seen, the
referential fиnction of the apposition depends оп the function of the correspon
ding nominal string in the sentence taken as а whole, i.e. оп the fиnctional per
spective (the topicalization) of the sentence.
Polish: Autor tego tekstu, то} mlodszy brat, dlugo nЁе decydowal si
przedstawic go szersze} publiczni, ci;

Macedonian: Авторот на ово} текст, мо}от помлад брат, долго не
можел да се одлучи да u го прететави на пошироката }авност...

in this

last exaтple both components of the nominal string, the matrix NP and the
apposition, unequivocally identify the referent.
As demonstrated Ьу our exaтples, it is incorrect to define the apposi
tion (appositive modifiers) as opposed to restriction (restrictive modifiers), as
I have done in ту earlier works dealing with this problem. In the lingиistic
literature 1 do not find а clear and universally accepted definition of the

apposition. Му actual proposal, founded оп а rich corpus of examples, seems
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adequate, and the need to find а common пате for аП the constructions
presented in the above text seems fully justified.
Тhe third study is an indirect attempt to answer the question what is
'manner' (Polish 'spos6b') as а linguistic tenn. ТЬе simplest answer says that it
is information clarifying one of the parameters of the predicate (the notion)
constitutive for а proposition in question. In other words: exponents of the cate

gory that we define as 'manner (of action)' are restrictive modifiers appearing in
the predicative expression, and the infonnation they introduce is included in оис
fonnula Ьу the symbol р.
Тhere is а significant difference in the rank of the symbols Т and L ет
bracing infonnation that 10calizes а propos'ition in space and time, and the infor
mation оп the .,manner of action" built into the symbol р. Infonnation symbo

lized as Т and L О.е. infonnation actualizing а proposition) stands higher in the
communicative hierarchy of the text (meaning nearer to the sшfасе of the text)

than infonnation modifying the constitutive predicate. In other words, there is а

significant difference between the answers to the questions when? and where?,
and'the answer to the question how? It seems а trivial statement, but many Sla
vic grammatical descriptions tend to treat the three types of infonnation at the
same plane.
ТЬе ,.тоdifiсаtiоп of manner", i.e. the answer to the question how?,
most often takes the fonn of adverbs andlor adverbiales. 1 ат not interested in
that type of modifiers. ТЬе proper theme of ту study are clausal modifiers of

manner, i.e. (а) comparative constructions built after the pattem (tak...), jak.

. .

/

(така... , толку...), како..., колку..., (Ь) consecutive constructions after the pat-

tem tak. .. , ze I така... , што..., толку... , што... and final constructions after the

pattem tak. .., zeby ..., така... , (за) да..., толку..., (за) да... As suggested Ьу ош

notation, the kataphoric tak, така, толку, the explicit (and unique in the written
text) signal that we are faced with the modification of manner, is optional in
comparative constructions, while in consecutive and final constructions it is an
obligatory component of the pattem. С[ (а) Polish: Оп si

zachowuje (tak), jak

typowy biurokrata; Macedonian: Toj се однесува (?така), како типичен
функционер; (Ь) Polish: ОП si

Macedonian:
(с) Polish:

zachowuje tak, ze zraia wszystkich klientow;

Toj се однесува така,
Оп (specjalnie) si

што ги одбива сите муштерии;

tak zachowuje,

zebysmy ти dali spokOj;

Macedonian: Toj (намерно) се однесува така за да го ocтaвuмe на мира...
Differences between Macedonian and Polish constructions concem
some detai1s of linearization as implied Ьу the intonational pattems of particular
sentences. ТЬете ше also some differences in the inventory and syntax of the

exponents of the relations holding between particular propositions. Typical

example in the group of virtual comparative relations is Macedonian небаре.

As 1 have mentioned above, problems treated in ту three studies рте

sent а liЬетаl choice from а great set of constructions which are semantically
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and syntactically derived and which reveal how particular Slavic languages re
act to the need of extending the net of relatio,ns between propositions as basic
units of the semantic language structure, а need that is often triggered Ьу the in
terference of different linguistic codes. Му choice of problems is motivated (а)
Ьу the objective criterion of their high frequency in the two analyzed languages,
and (Ь) Ьу а subjective criterion - а wish to propose answers to some questions
which arouse in the

сошsе

of confronting Polish and Macedonian texts and for

which 1 could not find satisfying answers in the canon of grammatical descripti
оп.

