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MacedoÍski imiesów nieodmienny
a polski imiesów przysówkowy uprzedni.
Czy brak symetrii formalnej
stanowi przeszkodÆ w przekadzie?
WstÆp
Przedmiotem niniejszego artykuâu jest próba wskazania moůliwoœci przekâadu konstrukcji z polskimi imiesâowami przysâówkowymi uprzednimi na
język macedoľski, który – jak wiadomo – nie ma odpowiedniego ekwiwalentu imiesâowowego.
W pierwszej częœci moich rozwaůaľ omówię jedyny imiesâów nieodmienny występujĊcy w języku macedoľskim, tj. glagolski prilog, przedstawiajĊc pokrótce stan badaľ nad jego semantykĊ i skâadniĊ. Posâuůy mi to jako punkt
wyjœcia do analizy porównawczej imiesâowów przysâówkowych w języku
polskim i macedoľskim, zawartej w drugiej częœci tekstu.
W opisie skâadniowym i semantycznym fraz imiesâowowych w obu językach
odwoâuję się przede wszystkim do zjawiska synonimii syntaktycznej. W celu
jego ujawnienia zastosuję test substytucji1, tj. podstawiania ekwiwalentów
pozycyjnych w miejsce frazy imiesâowowej. Polski materiaâ wyjœciowy wykorzystany w analizie porównawczej ekscerpowaâam z dzieâa Brunona Schulza
Sklepy cynamonowe (zob. Schulz 2006), natomiast macedoľskie realizacje pol
1 W artykule korzystam z zasad substytucji zaproponowanych przez Krystynę BojaâkowskĊ
dla opisu skâadniowego nieodmiennych imiesâowów polskich (Bojaâkowska 2010).
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skich konstrukcji imiesâowowych uůytych przez pisarza pochodzĊ z przekâadu autorstwa Lidii Tanuszewskiej (por. ǥȀǸȃ 2011).
Imiesów nieodmienny (mac. ǰǸǭǰǻǸǾǷǵ ǼǽǵǸǻǰ)
w jÆzyku macedoÍskim
Glagolski prilog we wspóâczesnym języku macedoľskim kontynuuje staro-cerkiewno-sâowiaľskĊ formę imiesâowu czynnego czasu teraŭniejszego
(por. Koneski 1982). Tworzony jest od czasowników niedokonanych poprzez dodanie morfemu -ȔȘǵ, np. ȄǵǿǭȔȘǵ, ǺǻǾǲȔȘǵ, ǼǲǲȔȘǵ.
Język macedoľski dysponuje tylko jednym imiesâowem przysâówkowym
w przeciwieľstwie do innych języków sâowiaľskich, w których przewaůnie
istniejĊ formy imiesâowowe kontynuujĊce prasâowiaľski imiesâów czynny
czasu teraŭniejszego (w języku polskim jest to imiesâów przysâówkowy
wspóâczesny) oraz imiesâów czynny czasu przeszâego (w polszczyŭnie jest to
imiesâów przysâówkowy uprzedni), por. pol. robiĊc, zrobiwszy, ros. ȄǵǿǭȌ,
ǺǭǼǵǾǭǯ, s./ch. pišuýi, zapevav(ši).
Skadnia

Macedoľski imiesâów, podobnie jak polski, „blokuje pozycję syntaktycznĊ
pierwszego, nominatywnego argumentu (…), natomiast w stosunku do pozostaâych wyraůeľ argumentowych zachowuje rekcję verbum finitum” (Topoliľska 2007, 25), co oznacza, ůe imiesâów przysâówkowy jako forma czasownika ma zdolnoœý tworzenia jednostek skâadniowych, konotujĊc tyle
podrzędników, ile konotuje czasownik, od którego imiesâów pochodzi. Nie
otwiera natomiast pozycji dla frazy nominalnej w mianowniku.
Glagolski prilog w skâadni macedoľskiej traktowany jest jako tzw. kondensator (mac. ǷǻǺǱǲǺǴǭǿǻǽ), który mimo ůe nie posiada charakterystyk predykatu, moůe przekazywaý informację zdaniowĊ (Koneski 1989, 103; Feleszko,
Spasow 1988, 106). Wyjaœnia to Zuzanna Topoliľska, która transformy
z imiesâowem przysâówkowym traktuje jako „zredukowanĊ formę jednego
ze zdaľ skâadowych”. Transforma taka „moůe modyfikowaý hierarchię komunikatywnĊ struktury semantycznej” (Topoliľska 2007, 23). Podobne podejœcie prezentujĊ niektóre polskie opracowania, w których konstrukcje

NATALIA UKOMSKA: MacedoÍski imiesów nieodmienny…

101

z imiesâowami nazywane sĊ „skrótami podrzędnymi”, „skróconymi zdaniami przysâówkowymi” czy „skrótami skâadniowymi”2.
Macedoľska konstrukcja syntaktyczna z imiesâowem, podobnie jak polska,
nie moůe samodzielnie tworzyý zdania, tj. zawsze wymaga nadrzędnika.
W zwiĊzku z tym, wedâug macedoľskich badaczy, fraza imiesâowowa jest
ekwiwalentem zdania skâadowego w zdaniu zâoůonym. Kiril Koneski zauwaůa, ůe „ǾǸǻǳǲǺǭǿǭ ǽǲȄǲǺǵȃǭ Ǿǻ ǰǸǭǰǻǸǾǷǵ ǼǽǲǱǵǷǭǿǵ ǯǻ ǷǻǹǼǻǺǲǺǿǵǿǲ
ǵ ǾǸǻǳǲǺǭǿǭ ǾǵǺǿǭǷǾǵȄǷǭ ǾǿǽȀǷǿȀǽǭ Ǿǻ ǰǸǭǰǻǸǾǷǻǼǽǵǸǻȅǷǵ ǷǻǺǱǲǺǴǭǿǻǽ ǼǽǲǺǲǾȀǯǭǭǿ ǺǭȔǹǭǸǷȀ Ǳǯǲ ǼǽǲǱǵǷǭǿǵǯǺǵ ǾǻǱǽǳǵǺǵ” (Koneski 1989,
103)3. Zaznacza przy tym, ůe wœród róůnych zdaľ zâoůonych, które klasyfikowane sĊ na podstawie wykâadników formalnych, tj. spójników, tylko niektóre podlegajĊ kondensacji. Utrudnia to okreœlenie ekwiwalencji semantycznej transformy w stosunku do zdania nadrzędnego. Zdarza się więc, ůe
frazy imiesâowowe w obrębie zdania zâoůonego mogĊ byý interpretowane
dwojako, np.:
mac. Ǡȅǿǲ Ǻǲ Ǯǲǭ ǾǲǱǺǭǸǲ, ǭ ǲǱǲǺ ǷǲǸǺǲǽ ǱǻǿǽȄǭ Ǳǻ Ǻǵǯ ǼǻǷǭǺȀǯǭȔȘǵ ǰǵ Ǳǭ
ǼǻǽǭȄǭǭǿ ǼǵǲȖǲ (Ⱥ Ǵǭ Ǳǭ ǰǵ ǼǻǷǭǺǵ lub ǵ ǰǵ ǼǻǷǭǺǵ).
pol. Jeszcze nie usiedli, a podbiegâ do nich kelner, proponujĊc im, ůeby zamówili coœ
do picia (Ⱥ ůeby im zaproponowaý lub i zaproponowaâ im).

Na wieloznacznoœý konstrukcji imiesâowowych konstytuowanych przez
glagolski prilog zwraca równieů uwagę Germanija Szoklarowa-Ljorowska, wedâug której „ǰǸǭǰǻǸǾǷǵǻǿ ǼǽǵǸǻǰ ǺǭȔȄǲǾǿǻ ǵǴǽǭǴȀǯǭ Ǿǭǹǻ ǲǱǺǭ ǽǲǸǭȃǵȔǭ,
Ǻǻ ǵǹǭ ǾǵǿȀǭȃǵǵ, ǯǻ Ƿǻǵ ǿǻȔ ǼǻǷǽǵǯǭ ǼǻǯǲȘǲ ǽǲǸǭȃǵǵ. Ǐǻ ǵǾǿǭǿǭ
ǷǻǺǾǿǽȀǷȃǵȔǭ ǻǯǭǭ ȁǻǽǹǭ ǹǻǳǲ Ǳǭ ǮǵǱǲ ǿǻǸǷȀǯǭǺǭ ǷǭǷǻ ǱǲǸ ǻǱ ǾǻǾǿǭǯǺǭ
ǽǲȄǲǺǵȃǭ, ǻǱǺǻǾǺǻ ǷǭǷǻ ǴǭǯǵǾǲǺ ǱǲǸ Ǻǭ: ǯǽǲǹǲǺǾǷǭ, ǼǽǵȄǵǺǾǷǭ,
ǼǻǾǸǲǱǵȄǺǭ ǵ ȀǾǸǻǯǺǭ ǽǲȄǲǺǵȃǭ”4 (Szoklarowa-Ljorowska 1988, 124). Podobnie o konstrukcjach imiesâowowych w porównaniu z polskimi i serbsko-chorwackimi wypowiadajĊ się Kazimierz Feleszko i Ljudmil Spasow, wskazujĊc na ich funkcjonalnĊ ekwiwalencję, gdy idzie o wyraůanie stosunków,

Szerzej na ten temat: Bojaâkowska 2010, 30.
„zdanie zâoůone z predykatami w zdaniach skâadowych i zâoůona struktura syntaktyczna
z kondensatorem imiesâowowym przenoszĊ co najmniej dwie predykatywne treœci” – tâum. N.á.
4 „glagolski prilog najczęœciej wyraůa tylko jednĊ relację, ale sĊ sytuacje, w których pokrywa
on więcej relacji. W tej samej konstrukcji forma ta moůe byý rozumiana jako zdanie skâadowe
zdania zâoůonego, tj. jako zdanie podrzędne: czasowe, przyczynowe, skutkowe, warunkowe”
– tâum. N.á.
2

3
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które tradycyjne opisy okreœlaây jako relację czasu, celu, sposobu, przyzwolenia itd. (por. Feleszko, Spasow 1988, 106–107).
K. Koneski daje przeglĊd ekwiwalentów zdaniowych frazy imiesâowowej,
wyliczajĊc zastępowane typy zdaľ oraz zwiĊzane z nimi spójniki. Oto jego
najwaůniejsze ustalenia:
(1) Fraza imiesâowowa moůe byý przeksztaâcana na zdanie zâoůone wspóârzędnie âĊczne ze spójnikiem ǵ (ǵ Ǽǽǵǿǻǭ), w którym mamy do czynienia z jednoczesnoœciĊ (paralelnoœciĊ) akcji wyraůonej imiesâowem i czasownikiem
w formie osobowej, np.:
mac. ǜǽǻȁǲǾǻǽǻǿ ǚǲǽǻ ǰǵ ȄǲǷǭ Ǿǯǻǵǿǲ ǾǿȀǱǲǺǿǵ – ȄȀǷǭȔȘǵ Ǽǻ ǹǭǾǭǿǭ, ǷǭǷǻ Ǳǭ
ǰǵ Ǯǽǻǵ Ǻǭ ǼǽǾǿǵ (Ⱥ ǵ Ǽǽǵǿǻǭ ȄȀǷǭ Ǽǻ ǹǭǾǭǿǭ).
pol. Profesor Nero czeka na swoich studentów, stukajĊc w stóâ, jakby ich liczyâ na
palcach (Ⱥ i przy tym stuka w stóâ).

Jednoczesnoœý wynika tu z uůycia dwóch czasowników o takim samym
aspekcie (stukaý i liczyý to czasowniki niedokonane).
Tutaj mieszczĊ się równieů konstrukcje, w których imiesâów nieodmienny
pochodzi od czasownika niedokonanego derywowanego od dokonanego,
a orzeczenie w drugim zdaniu skâadowym jest czasownikiem dokonanym, np.:
mac. ǎǻȔǭǺ ǯǸǲǴǲ ǯǻ ǷǻǸǵǮǭǿǭ, ǴǭǱǽǳȀǯǭȔȘǵ Ǿǲ ǿǭǹȀ ǱǲǾǲǿǵǺǭ ǹǵǺȀǿǵ (Ⱥ ǵ Ǿǲ
ǴǭǱǽǳǭ ǿǭǹȀ).
pol. Bojan wszedâ do chaty, zatrzymujĊc się tam okoâo dziesięciu minut (Ⱥ i zatrzymaâ się tam).

Wedâug Koneskiego tego typu przykâady dowodzĊ, ůe w konstrukcjach
wyraůajĊcych jednoczesnoœý (paralelnoœý) warunkiem transformacji jest
zgodnoœý aspektu danego imiesâowu i czasownika zdania nadrzędnego (por.
Koneski 1989, 105).
W sytuacjach, gdy mamy do czynienia z niezgodnoœciĊ aspektów, a glagolski
prilog realnie wyraůa swoje niedokonane znaczenie aspektowe, oznacza on
okolicznoœý, która okreœla podmiot w momencie realizowania przez niego
czynnoœci wyraůonej predykatem, np.:
mac. ǐǻ ǻǾǿǭǯǵ ȅǵȅǲǿǻ ǵ ǮǽǴǻ ǵǹ ǼǻȔǱǲ ǯǻ ǼǽǲǾǽǲǿ, ǴǭǼǲǿǸȀǯǭȔȘǵ Ȕǭ Ǽǭǿǲǹ
ǹǭǺǿǵȔǭǿǭ (Ⱥ ǵ Ǽǽǵ ǿǻǭ Ȕǭ ǴǭǼǲǿǸȀǯǭȅǲ).
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pol. Zostawiâ butelkę i szybko ruszyâ im naprzeciw, zapinajĊc po drodze pâaszcz
(Ⱥ i przy tym zapinaâ).

Wówczas konstrukcja z imiesâowem poprzedza zdanie zawierajĊce predykat:
mac. ǎǽǵȅǲȔȘǵ Ȕǭ ȀǾǿǭǿǭ, ǎȀǺǱǭǸǲ Ǽǽǻǰǻǯǻǽǵ.
pol. WycierajĊc usta, Bundale przemówiâ.

(2) Gdy znaczenie leksykalne czasownika interpretowane jest jako sposób
wykonania czynnoœci, konstrukcja imiesâowowa moůe byý parafrazowana na
zdanie okolicznikowe sposobu wprowadzone przez poâĊczenie Ǿǻ +
+ ǰǸǭǰǻǸǾǷǭ ǵǹǲǺǷǭ (z + rzeczownik odczasownikowy), np.
mac. ǗǭǼǲǿǭǺǻǿ ǹȀ ǼǽǵǾǿǭǼǵ, ǿǲǿǲǽǭǯǲȔȘǵ Ǿǲ (Ⱥ Ǿǻ ǿǲǿǲǽǭǯǲȖǲ).
pol. Kapitan zbliůyâ się do niego, chwiejĊc się (Ⱥ *z chwianiem5).

(3) ZdarzajĊ się sytuacje, w których fraza imiesâowowa wyraůa fakt umoůliwiajĊcy wykonanie czynnoœci okreœlonej predykatem. Do tej grupy naleůĊ
konstrukcje, które w parafrazie wprowadzane sĊ przez syntagmę Ǿǻ ǿǻǭ ȅǿǻ,
Ǻǭ ǿǻȔ ǺǭȄǵǺ ȅǿǻ (przez to, ůe; w ten sposób, ůe), np.
mac. ǎǽǭǺǲȔȘǵ Ȕǭ ǾǸǻǮǻǱǭǿǭ Ǻǭ ǿǯǻǽǲȃǻǿ, ǵǾǼǸǻǯǲǯǹǲ Ǻǭ ǻǿǯǻǽǲǺǻǿǻ ǹǻǽǲ (Ⱥ
Ǿǻ ǿǻǭ ȅǿǻ Ȕǭ ǮǽǭǺǲǯǹǲ, Ǻǭ ǿǻȔ ǺǭȄǵǺ ȅǿǻ Ȕǭ ǮǽǭǺǲǯǹǲ).
pol. BroniĊc wolnoœci twórcy, wypâynęliœmy na otwarte morze (Ⱥ przez to, ůe
broniliœmy; w ten sposób, ůe broniliœmy).

(4) Badacz wskazuje równieů na znaczenie celowe konstrukcji z macedoľskim imiesâowem, np.
mac. ǙǻǹȄǲǿǻ Ǿǵ ǰǻ Ǿǿǭǯǵ ǼǽǾǿǻǿ Ǻǭ ȀǾǿǭǿǭ, ǱǭǯǭȔȘǵ ǹȀ Ǳǻ ǴǺǭǲȖǲ Ǻǭ ǾǯǻȔǻǿ
ǾǻǰǻǯǻǽǺǵǷ ǱǲǷǭ ǾǽǲǱǮǭǿǭ ǹǲȏȀ Ǻǵǯ ǿǽǲǮǭ Ǳǭ ǻǾǿǭǺǲ ǯǻ ǺǭȔǾǿǽǻǰǭ ǿǭȔǺǭ (Ⱥ Ǵǭ
Ǳǭ ǹȀ ǱǭǱǲ).
pol. Châopiec poâoůyâ palec na ustach, dajĊc do zrozumienia swojemu rozmówcy, ůe ich
spotkanie powinno pozostaý największĊ tajemnicĊ (Ⱥ ůeby daý do zrozumienia).

W tym przypadku w języku polskim konstrukcja z wyraůeniem przyimkowym nie jest
moůliwa, gdyů od czasownika chwiaý się nie moůna utworzyý odsâownika, w peâni uprawniona
natomiast byâaby konstrukcja z przysâówkiem chwiejnie, okreœlajĊcym sposób poruszania się.
5
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(5) Relatywnie często glagolski prilog uůywany jest jako predykatywne okreœlenie czasu, a jego parafrazĊ jest zdanie zâoůone podrzędnie ze spójnikami
ǱǻǱǲǷǭ, Ƿǻǰǭ (procesy paralelne) czy ǻǿǷǭǷǻ (uprzednioœý). Kiedy oba czasowniki w zdaniu zâoůonym majĊ aspekt niedokonany i wyraůajĊ jednoczesne,
paralelne procesy, przy transformacji wprowadza się spójnik ǱǻǱǲǷǭ, np.:
mac. ǟǻǰǭȅ, ǽǲǱǲȔȘǵ Ȕǭ ǷȀȘǭǿǭ, ǱȀǽǵ ǵ Ǿǵ ǼǻǼǲǯǭȅǲ (Ⱥ ǱǻǱǲǷǭ Ȕǭ ǽǲǱǲȅǲ).
pol. Wtedy, porzĊdkujĊc dom, nawet sobie podœpiewywaâ (Ⱥ podczas gdy porzĊdkowaâ).

Gdy zaœ predykat ma postaý czasownika dokonanego i oznacza czynnoœý
momentalnĊ wykonywanĊ podczas trwania czynnoœci okreœlonej imiesâowem, stosowane sĊ spójniki ǱǻǱǲǷǭ i Ƿǻǰǭ, np.:
mac. ǤǲǷǭȔȘǵ Ǻǭ ǾǸǲǱǺǵǻǿ ǯǻǴ, ȔǭǾ Ǿǲ ǼǻǱǺǭǼǵǯ (Ⱥ ǱǻǱǲǷǭ ȄǲǷǭǯ).
pol. CzekajĊc na następny pociĊg, trochę się upiâem (Ⱥ podczas gdy czekaâem).
mac. ǙǵǺȀǯǭȔȘǵ ǼǻǷǽǭȔ Ǽǻǲǿǻǿ, ǹȀ Ǿǲ ǺǭǾǹǲǯǺǭ (Ⱥ Ƿǻǰǭ ǹǵǺȀǯǭȅǲ).
pol. MijajĊc poetę, uœmiechnĊâ się do niego (Ⱥ kiedy mijaâ).

Zazwyczaj imiesâów, który w parafrazie oddaje się czasownikiem dokonanym,
oznacza uprzednioœý danego zdarzenia w stosunku do zdarzenia wyraůonego
predykatem i uůywa się wówczas spójnika ǻǿǷǭǷǻ lub Ƿǻǰǭ. Konstrukcja imiesâowowa wyprzedza w porzĊdku liniowym zdanie nadrzędne, np.
mac. ǐǽǵǳǸǵǯǻ ǴǭǿǯǻǽǭȔȘǵ Ȕǭ ǯǽǭǿǭǿǭ, Ǿǲ ǯǽǭǿǵ ǯǻ ǷǻǸǵǮǭǿǭ (Ⱥ ǻǿǷǭǷǻ Ȕǭ
Ǵǭǿǯǻǽǵ).
pol. ZamykajĊc starannie drzwi, wróciâ do chaty (Ⱥ gdy zamknĊâ)6.
mac. ǔǱǻǰǸǲǱȀǯǭȔȘǵ ǰǻ ǸǲǮǻǿ ǯǻ Ǻǲǰǻǯǵǿǲ ǽǭȃǲ, ǱǻǱǭǱǲ (Ⱥ Ƿǻǰǭ ǰǻ ǴǱǻǰǸǲǱǭ),
pol. ZauwaůajĊc chleb w jego rękach, dodaâ (Ⱥ kiedy zauwaůyâ).

Koneski zauwaůa, ůe:


6 Polskie kryteria poprawnoœciowe wykluczajĊ takie konstrukcje ze względu na obecnoœý
w systemie gramatycznym polszczyzny imiesâowu przysâówkowego uprzedniego. Poprawne
polskie zdanie brzmiaâoby: ZamknĊwszy starannie drzwi, wróciâ do chaty (Ⱥ kiedy zamknĊâ drzwi,
po zamknięciu drzwi).
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ǰǸǭǰǻǸǾǷǵǻǿ ǼǽǵǸǻǰ, ǷǭǷǻ ǲǱǵǺǾǿǯǲǺǭ ǰǸǭǰǻǸǾǷǻǼǽǵǸǻȅǷǭ ȁǻǽǹǭ ǯǻ
ǹǭǷǲǱǻǺǾǷǵǻǿ ȔǭǴǵǷ, ǰǵ ǼǽǲǴǲǹǭ ȁȀǺǷȃǵǵǿǲ Ǻǭ ǰǸǭǰǻǾǸǷǵǻǿ ǼǽǵǸǻǰ
Ǻǭ ǹǵǺǭǿǻǿǻ ǯǽǲǹǲ (ǿ.ǲ. Ǻǭ ǹǵǺǭǿǵǻǿ ǰǸǭǰǻǸǾǷǵ ǼǽǵǸǻǰ) Ƿǻǵ ǿǻȔ ǼǽǵǹǭǽǺǻ ǰǵ ǵǴǽǭǴȀǯǭ ǯǻ ǾǸǻǯǲǺǾǷǵǿǲ ȔǭǴǵȃǵ ȅǿǻ ǵǹǭǭǿ Ǳǯǲ ǰǸǭǰǻǸǷǻǼǽǵǸǻȅǷǵ ȁǻǽǹǵ7.

(6) Macedoľski imiesâów przysâówkowy uůywany jest takůe jako predykatywne okreœlenie przyczyny (parafrazowane przy uůyciu spójnika ǮǵǱǲȔȘǵ
bĊdŭ za pomocĊ frazy ǻǱ ǿǻǭ ȅǿǻ), np.:
mac. ǚǲ ǹǻǳǲȔȘǵ Ǳǭ ǵǾǿǽǭǲ ǿǻȔ ǰǻ ȁǭǿǵ Ǽǽǯǵǻǿ ȀǿǽǵǺǾǷǵ ǯǻǴ… (Ⱥ ǮǵǱǲȔȘǵ
Ǻǲ ǹǻǳǲȅǲ).
pol. Nie mogĊc wytrzymaý, zâapaâ pierwszy poranny pociĊg… (Ⱥ poniewaů nie
mógâ wytrzymaý).

(7) Rzadziej natomiast przy transformacji pojawiajĊ się zdania warunkowe.
Imiesâów okreœla wówczas warunek, od którego zaleůy realizacja akcji wyraůonej predykatem, np.:
mac. ǜǻǾǿǭǼȀǯǭȔȘǵ ǿǭǷǭ, Ǻǵǲ Șǲ Ǿǲ ǻǾǸǻǮǻǱǵǹǲ ǻǱ ǰǽǲȅǷǵǿǲ (Ⱥ ǭǷǻ
ǼǻǾǿǭǼȀǯǭǹǲ ǿǭǷǭ).
pol. PostępujĊc w ten sposób, uwolnimy się od bâędów (Ⱥ jeœli będziemy postępowaý w ten sposób).

(8) Sporadycznie glagolski prilog moůe byý uůyty równieů w celu wyraůenia
przyzwolenia, np.:
mac. ǚǲ ǼǽǲǾǿǭǺȀǯǭȔȘǵ Ǳǭ ǮǵǱǭǹ ǮǵǻǸǻǰ, ǾǿǭǺǭǯ ǿǲǻǸǻǰ (Ⱥ ǵǭǷǻ Ǻǲ
ǼǽǲǾǿǭǺǭǯ).
pol. Nie przestajĊc byý biologiem, zostaâem teologiem (Ⱥ mimo ůe nie przestaâem).

Z ustaleľ Koneskiego wynika więc, ůe konstrukcja konstytuowana przez
glagolski prilog moůe byý interpretowana jako zdanie wspóârzędne âĊczne lub

7 „glagolski prilog, będĊc jedynĊ formĊ imiesâowu przysâówkowego w języku macedoľskim,
przejĊâ funkcje imiesâowu przysâówkowego czasu przeszâego (tj. imiesâowu przysâówkowego
uprzedniego), które wyraůa on prymarnie w innych językach sâowiaľskich posiadajĊcych dwie
formy imiesâowu przysâówkowego” – tâum. N.á.
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podrzędne okolicznikowe: czasu, sposobu, przyczyny, warunku i przyzwolenia. W tym względzie wspóâczesny literacki język macedoľski nie wykazuje
istotnych róůnic w zakresie skâadni konstrukcji imiesâowowych w stosunku
do innych języków sâowiaľskich8.
Ciekawe stanowisko prezentuje Z. Topoliľska, uznajĊc transformy z imiesâowem przysâówkowym za „zredukowanĊ formę jednego ze zdaľ skâadowych”, która „moůe modyfikowaý hierarchię komunikatywnĊ struktury semantycznej, której podstawowĊ, maksymalnie eksplicytnĊ realizację stanowi
zdanie zâoůone” (Topoliľska 2007, 23). Badaczka ogranicza jednak zakres
moůliwych transformacji do konstrukcji wyraůajĊcych relację temporalnĊ
i/lub kauzatywnĊ, zaznaczajĊc, ůe „prymarnĊ, eksplicytnĊ formĊ wyraůenia
takiej relacji moůe byý i jest bardzo często zdanie zâoůone konstytuowane
przez asocjatywny predykat koniunkcji”, czyli struktura wspóârzędna ze
spójnikiem i (Topoliľska 2007, 23).
PodstawowĊ róůnicĊ między rozpatrywanymi językami jest to, ůe wszystkie
opisane funkcje w języku macedoľskim wyraůane sĊ przez jeden imiesâów
przysâówkowy, tj. glagolski prilog, który formalnie tworzony jest od czasowników niedokonanych. W przypadku, gdy przejmuje on funkcje imiesâowu
czasu przeszâego, neutralizuje się jego znaczenie aspektowe (Koneski 1989,
115). Blaůe Koneski zauwaůa, ůe uůycie imiesâowu w znaczeniu uprzednioœci
„ǺǭǱǻǹǲǾǿȀǯǭ ǺǲǹǭȖǲǿǻ Ǻǭ ȁǻǽǹǵ Ǵǭ ǰǸǭǰǻǸǾǷǵ ǼǽǵǸǻǰ ǻǱ ǾǯǽȅǲǺǵǿǲ
ǰǸǭǰǻǸǵ” (Koneski 1982, 448)9.
Czas wzglÆdny

Charakter jednoczesnoœci akcji uwarunkowany jest gramatycznie. Okreœlony jest zarówno przez wartoœý aspektowĊ, jak równieů leksykalne znaczenie czasownika-predykatu (zob. Koneski 1989, 100–101). Moůliwe sĊ dwie

8 Do przeksztaâcania konstrukcji imiesâowowych na róůne rodzaje zdaľ odwoâujĊ się takůe
polskie opracowania poprawnoœciowe (por. Buttler 1986; Jadacka 2006), powtarzajĊc za
Klemensiewiczem tezę o stosunku podrzędnoœci frazy imiesâowowej względem zdania nadrzędnego, a mianowicie sĊd, ůe „funkcja komunikatywna oznajmienia imiesâowowego mieœci
się wœród rodzajów, któreœmy poznali w opisie podrzędnego wypowiedzenia okolicznikowego: rozpoznaý je moůna, przeksztaâcajĊc oznajmienie imiesâowowe na komunikatywnie równowaůne zdanie lub oznajmienie i ustalajĊc stosunek, który wtedy zajdzie między nim a wypowiedzeniem zespolonym” (Klemensiewicz 1969, 102).
9 „rekompensuje nieobecnoœý formy imiesâowów przysâówkowych od czasowników dokonanych” – tâum. N.á.
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sytuacje, a mianowicie: dwie akcje dziejĊ się jednoczeœnie (paralelnie) lub akcja wyraůona imiesâowem poprzedza akcję wyraůonĊ predykatem bĊdŭ następuje po niej. Z pierwszĊ sytuacjĊ mamy do czynienia, gdy obie formy
(imiesâów i czasownik-predykat) majĊ aspekt niedokonany. Kiedy czasownik-predykat ma aspekt dokonany, jednoczesnoœý odnosi się do jednego
momentu (fragmentu) trwania akcji wyraůonej imiesâowem. Uprzednioœý
akcji pojawia się wtedy, gdy imiesâów znajduje się w pozycji przed dokonanym czasownikiem-predykatem (imiesâów parafrazowany jest czasownikiem
dokonanym). Z kolei następstwo akcji ma miejsce w przypadku, gdy glagolski
prilog jest w postpozycji w stosunku do czasownika-predykatu (imiesâów parafrazowany jest czasownikiem dokonanym). O relacjach czasowych (ȃǲǸǻǾǺǭ ǲǱǺǻǯǽǲǹǲǺǻǾǿ, ǱǲǸȀǹǺǭ ǲǱǺǻǯǽǲǹǲǺǻǾǿ, ǼǽǲǿȂǻǱǺǻǾǿ, ǼǻǾǸǲǱǻǯǭǿǲǸǺǻǾǿ10) w konstrukcjach skâadniowych z macedoľskim odpowiednikiem
imiesâowu wspóâczesnego pisze Szoklarowa-Ljorowska, która podobnie jak
Bojaâkowska (por. Bojaâkowska 2010, 51–55) zauwaůa, ůe:
ǷǻǺǾǿǽȀǷȃǵǵǿǲ Ƿǻǵȅǿǻ ǵǴǽǭǴȀǯǭǭǿ ǯǽǲǹǲǺǾǷǵ ǻǱǺǻǾǵ, ǭǷǻ ǵǾǼǻǸǺȀǯǭǭǿ ǵǴǯǲǾǺǵ ȀǾǸǻǯǵ, ǹǻǳǭǿ Ǳǭ Ǿǲ ǿǽǭǺǾȁǻǽǹǵǽǭǭǿ ǯǻ ǱǽȀǰ ǯǵǱ
ǷǻǺǾǿǽȀǷȃǵǵ (…) ǵ ǿǻǰǭȅ, ǺǭǹǲǾǿǻ ǯǽǲǹǲǺǾǷǵǻǿ ǻǱǺǻǾ ǷǭǷǻ
ȃǲǺǿǽǭǸǲǺ, Ǻǭ Ǽǽǯ ǼǸǭǺ ǵǴǮǵǯǭ: ȀǾǸǻǯǺǵǻǿ, ǼǽǵȄǵǺǾǷǻ-ǼǻǾǸǲǱǵȄǺǵǻǿ, ǱǻǼȀǾǺǵǻǿ ǻǱǺǻǾ. ǚǻ ǻǯǭ, ǯǻ ǺǵǷǻȔ ǾǸȀȄǭȔ, Ǻǲ ǴǺǭȄǵ ǱǲǷǭ
ǯǽǲǹǲǺǾǷǭǿǭ ǽǲǸǭȃǵȔǭ Ǿǲ ǵǾǷǸȀȄȀǯǭ, ǿȀǷȀ Ǿǭǹǻ ǿǻǭ ǱǲǷǭ ǿǭǭ Ǿǲ
ǼǻǿǵǾǺȀǯǭ Ǻǭ ǯǿǻǽ ǼǸǭǺ11 (Szoklarowa-Ljorowska 1990, 114).

MacedoÍskie ekwiwalenty pozycyjne i semantyczne
polskiego imiesowu przysówkowego uprzedniego
Jak juů wspomniano na wstępie, polski imiesâów przysâówkowy uprzedni
nie ma swojego bezpoœredniego odpowiednika w języku macedoľskim.
Tâumacz zmuszony jest do uůycia innej konstrukcji jak najpeâniej oddajĊcej
relacje semantyczne polskiego oryginaâu. W tej częœci artykuâu omówię ma
10

„caâkowita jednoczesnoœý, częœciowa jednoczesnoœý, uprzednioœý, następczoœý” – tâum. N.á.
„konstrukcje, które wyraůajĊ relacje czasowe, jeœli speâniajĊ okreœlone warunki, mogĊ się
transformowaý na inny typ konstrukcji (…) i wtedy, zamiast relacji czasowej jako centralnej,
na pierwszy plan wysuwa się: warunkowa, przyczynowo-skutkowa, przyzwolenia. To jednak
w ůadnym wypadku nie oznacza wykluczenia relacji czasowej, lecz jedynie jej zepchnięcie na
drugi plan” – tâum. N.á.
11
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cedoľskie realizacje polskiego imiesâowu przysâówkowego uprzedniego w macedoľskim przekâadzie Sklepów cynamonowych. Aby oceniý, czy konstrukcje
stosowane przez tâumacza sĊ ekwiwalentami peâniĊcymi tę samĊ funkcję co
imiesâów zakoľczony na -wszy lub -âszy, naleůy przyjrzeý się znaczeniu polskich konstrukcji konstytuowanych przez ten imiesâów.
Temporalne uycia fraz imiesowowych zakoÍczonych na -wszy/-szy
w jÆzyku polskim i ich ekwiwalenty w jÆzyku macedoÍskim

RelacjĊ temporalnĊ wnoszonĊ przez frazy z imiesâowem na -wszy/-âszy jest
najczęœciej uprzednioœý, co wynika z ich wartoœci czasu względnego (por.
Bojaâkowska 2010, 203).
Podobnie jak w przypadku fraz konstytuowanych przez imiesâów przysâówkowy wspóâczesny, równieů konstrukcje z imiesâowem przysâówkowym
uprzednim moůna podzieliý na dwie grupy, tj. takie, których ekwiwalentami
pozycyjnymi w procesie substytucji sĊ struktury wspóârzędne, oraz takie,
w miejsce których moůna podstawiý struktury podrzędne.
Struktury wspórzÆdne

W badanym materiale nie pojawiajĊ się konstrukcje imiesâowowe, których
jedynym ekwiwalentem byâyby struktury wspóârzędne. Wydaje się, ůe taka
sytuacja zdarza się rzadko, co potwierdza takůe Bojaâkowska, wedâug której
w przypadku konstrukcji z imiesâowem uprzednim „moůliwoœý podstawienia czâonu wspóârzędnego (…) jako jedynego rodzaju ekwiwalentu ma miejsce w odniesieniu do niewielkiej iloœci przykâadów i w zasadzie ogranicza się
do kilkunastu jednostek leksykalnych (…)” (Bojaâkowska 2010, 226). Jako
przykâady badaczka podaje konstrukcje typu: Skonaâa za chwilę, nie wymówiwszy
ani sâowa – Nie wymówiâa ani sâowa i skonaâa za chwilę; Nie odzyskawszy przytomnoœci, zmarâ w szpitalu (…) – Nie odzyskaâ przytomnoœci i zmarâ w szpitalu (…). Frazy imiesâowowe mogĊ byý w nich substytuowane przy uůyciu spójnika
wspóârzędnego, a przy tym nie moůna o nie zapytaý kiedy?, co wyklucza je ze
zbioru ekwiwalentów podrzędnych.
Struktury podrzÆdne

Wszystkie przykâady w analizowanym materiale sĊ konstrukcjami, które
moůna substytuowaý przez ekwiwalenty podrzędne, tj. frazy przyimkowo-nominalne zâoůone z przyimka po oraz rzeczownika odczasownikowego
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w miejscowniku, por. (1), a takůe frazy zdaniowe wprowadzane zaimkami
kiedy, gdy, jak, por. (2) i (3). W przypadku tych ostatnich w celu uwydatnienia
relacji uprzednioœci w procesie substytucji Bojaâkowska postuluje rozszerzenie podstawianych fraz podrzędnych o fakultatywny korelat po tym. W języku
macedoľskim w zwiĊzku z brakiem odpowiedniego imiesâowu znaczenie
uprzednie polskich konstrukcji imiesâowowych najlepiej oddaje spójnik
ǻǿǷǭǷǻ12 w poâĊczeniu z formĊ finitywnĊ czasownika.
(1)
pol. Zszedâszy na parkiety salonu, (…) spostrzegâem (…). (BSch, 47)
Ⱥ po zejœciu na parkiety salonu spostrzegâem…
mac. ǛǿǷǭǷǻ Ǿǲ ǾǼȀȅǿǵǯ Ǻǭ ǼǭǽǷǲǿǻǿ ǻǱ ǾǭǸǻǺǻǿ, (…) Ǿȁǭǿǵǯ (…).
(ǎǥ, 92)
(2)
pol. (…) obudziwszy się ze snu póŭno w nocy, ujrzaâem go (…). (BSch, 14)
Ⱥ po tym jak/kiedy/gdy obudziâem się ze snu póŭno w nocy,
ujrzaâem go…
mac. (…) ǻǿǷǭǷǻ Ǿǲ ǽǭǴǮȀǱǵǯ ǻǱ ǾǻǺ ǱǻȃǺǭ ǯǻ ǺǻȘǿǭ, ǰǻ ǯǵǱǻǯ (…).
(ǎǥ, 23)
(3)
pol. Uszedâszy parę kroków, spostrzegâem, ůe jestem bez pâaszcza. (BSch,
43)
Ⱥ po tym jak/kiedy/gdy uszedâem parę kroków, spostrzegâem,
ůe jestem bez pâaszcza.
mac. ǛǿǷǭǷǻ ǺǭǼǽǭǯǵǯ ǺǲǷǻǸǷȀ ȄǲǷǻǽǵ, ǴǭǮǲǸǲǳǭǯ ǱǲǷǭ ǾȀǹ ǮǲǴ ǼǭǸǿǻ.
(ǎǥ, 84)
Mimo ůe konstrukcja ze spójnikiem ǻǿǷǭǷǻ jest doœý typowa, wœród zebranych przykâadów pojawia się ona zaledwie cztery razy.
Zamiast spójnika ǻǿǷǭǷǻ moůna równieů uůyý spójnika temporalnego
Ƿǻǰǭ ‘kiedy’, który nie sygnalizuje jednak wyraŭnie relacji czasowych13, pod

W sâowniku macedoľsko-polskim jako polskie odpowiedniki spójnika ǻǿǷǭǷǻ podano:
odkĊd, jak tylko (zob. Pianka, Topoliľska, Vidoeski 1990, 169). Z kolei Zoze Murgoski objaœnia go m.in. tak: „ǯǻ ǼǲǽǵǻǱǻǿ ǼǻǱǻȃǺǭ ǻǱ; Ǽǻ ǵǸǵ Ƿǻǰǭ Ǻǲȅǿǻ ǴǭǯǽȅǵǸǻ”, czyli
„w okresie póŭniejszym niů; po czymœ lub gdy coœ się skoľczyâo” – tâum. N.á. (zob. Murgoski,
red., 2005, 526).
13 Polski zaimek kiedy moůe odnosiý się do relacji czasowych uprzednioœci, równoczesnoœci
oraz relacji innego typu (zob. m.in. Bojaâkowska 2010, 157).
12

110

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 1 (19)

czas gdy ǻǿǷǭǷǻ jest ewidentnym wykâadnikiem relacji uprzednioœci lub następstwa. Przykâad ze spójnikiem Ƿǻǰǭ w analizowanym tekœcie pojawia się
tylko raz:
(4)
pol. (…) wszedâszy raz w niewâaœciwĊ sieľ i na niewâaœciwe schody, dostawaâo się
zazwyczaj w prawdziwy labirynt obcych mieszkaľ (…). (BSch, 13)
Ⱥ po wejœciu raz w niewâaœciwĊ sieľ i na niewâaœciwe schody dostawaâo się zazwyczaj w prawdziwy labirynt obcych mieszkaľ
mac. Ǘǻǰǭ ǯǲȘǲ ǲǱǺǭȅ Șǲ Ǿǲ ǯǸǲǴǲ ǯǻ ǼǻǰǽǲȅǲǺ ǯǸǲǴ Ǻǭ ǼǻǰǽǲȅǺǵ ǾǷǭǸǵ,
ǻǮǵȄǺǻ Ǿǲ Ǻǭǻȏǭȅ ǯǻ ǯǵǾǿǵǺǾǷǵ ǸǭǯǵǽǵǺǿ ǻǱ ǿȀȏǵ ǾǿǭǺǻǯǵ (…). (ǎǥ, 21)
Uůycie obu spójników w konkretnych sytuacjach wydaje się nieprzypadkowe. Specjalne znaczenie zaimkowi Ƿǻǰǭ (kiedy) przypisuje Z. Topoliľska,
która zwraca uwagę na to, ůe:
o ile w wypadku ǻǿǷǭǷǻ mamy do czynienia z następstwem dwu komunikatywnie równowaůnych czynnoœci, (…) Ƿǻǰǭ pojawia się w wypadku, gdy
czynnoœý uprzednia stoi wyraŭnie niůej w hierarchii komunikatywnej,
wyznacza jedynie punkt w czasie, po którym następuje czynnoœý zdania
matrycowego i otwiera drogę dla tej czynnoœci (Topoliľska 2007, 42).
MoliwoyÂ dwojakiej substytucji

W przypadku zdaľ z imiesâowem uprzednim istnieje moůliwoœý podwójnej
interpretacji. Naleůy zwróciý uwagę, ůe większoœý wypowiedzeľ konstytuowanych przez imiesâów zakoľczony na -wszy/-âszy, których ekwiwalentem pozycyjnym jest struktura podrzędna wprowadzana przez zaimki kiedy, gdy, jak,
moůe byý z powodzeniem substytuowana przez struktury ze wspóârzędnym
spójnikiem i (takůe a następnie). Przy tego typu konstrukcjach nie bez znaczenia
jest jednak szyk. Jak stwierdza Bojaâkowska, czasownik w formie finitywnej,
będĊcy odpowiednikiem imiesâowu, powinien „znajdowaý się w pozycji
pierwszego linearnie skâadnika, musi więc byý usytuowany przed spójnikiem”
(Bojaâkowska 2010, 222–223). Sytuację tę obrazujĊ moůliwe substytucje przykâadów (1)–(3):
(1’) Zszedâem na parkiety salonu i (…) spostrzegâem (…).
(2’) (…) obudziâem się ze snu póŭno w nocy i ujrzaâem go (…).
(3’) Uszedâem parę kroków i spostrzegâem, ůe jestem bez pâaszcza.
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Inne typy znaczeÍ fraz z imiesowem na -wszy/-szy w jÆzyku polskim
i ich ekwiwalenty w jÆzyku macedoÍskim

Konstrukcje zawierajĊce imiesâów przysâówkowy uprzedni oprócz temporalnej relacji uprzednioœci mogĊ sygnalizowaý takůe dodatkowe relacje semantyczne. Najczęœciej sĊ one równieů wykâadnikiem przyczyny. O częstym
wspóâwystępowaniu relacji czasowej i przyczynowej pisze m.in. Zygmunt
Saloni, wyjaœniajĊc, ůe pojęcia następstwa czasowego oraz przyczyny i skutku
sĊ sobie bliskie z semantycznego punktu widzenia, poniewaů przyczynę i skutek moůna zdefiniowaý jako „regularne następstwo w czasie dwóch zjawisk”
(za: Bojaâkowska 2010, 229).
Mimo ůe spoœród moůliwych typów znaczeľ relacja przyczynowa wydaje
się najnaturalniejsza i dlatego zapewne występuje najczęœciej (zob. Bojaâkowska 2010, 229), w badanym materiale odnotowaâam tylko jeden przykâad, w którym oprócz relacji uprzednioœci moůna by dopatrzyý się takůe
znaczenia przyczynowego:
(5)
pol. Przyjrzawszy się bacznie jednemu z budynków, doszedâem do przekonania (…). (BSch, 44)
mac. ǏǺǵǹǭǿǲǸǺǻ ǴǭǰǸǲǱȀǯǭȔȘǵ Ǿǲ ǯǻ ǲǱǺǭ ǻǱ ǰǽǭǱǮǵǿǲ, Ǿǲ ȀǮǲǱǵǯ (…).
(ǎǥ, 87)
Wœród analizowanych przykâadów odnalazâam równieů jednĊ konstrukcję,
której poza temporalnĊ relacjĊ uprzednioœci moůna przypisaý dodatkowo
relację warunkowĊ:
(6)
pol. StanĊwszy nogĊ na desce, rzuconej, jak most, przez kaâuůę, mógâ więzieľ
podwórza w poziomej pozycji przecisnĊý się przez szparę (…). (BSch, 37)
mac. ǔǭǾǿǭǺȀǯǭȔȘǵ Ǿǻ Ǻǻǰǭ Ǻǭ ȅǿǵȃǭǿǭ, ȁǽǸǲǺǭ ǷǭǷǻ ǹǻǾǿ ǼǽǲǷȀ ǯǵǽǻǿ,
ǴǭǿǯǻǽǲǺǵǷǻǿ Ǻǭ Ǳǯǻǽǻǿ ǹǻǳǲȅǲ ǯǻ ǯǲǽǿǵǷǭǸǺǭ ǼǻǴǵȃǵȔǭ Ǳǭ Ǿǲ ǼǽǻǿǺǲ
ǺǵǴ ǼǽǻȃǲǼǻǿ (…). (ǎǥ, 71)
W przytoczonych przykâadach zastanawia uůycie macedoľskiego imiesâowu nieodmiennego, który zwykle stanowi bezpoœredni ekwiwalent polskiego
imiesâowu na -Ċc. Sytuacja ta wymaga odrębnego opisu.
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Glagolski prilog jako ekwiwalent pozycyjny i semantyczny
polskich konstrukcji z imiesowem uprzednim

Niesymetrycznoœý formalna polszczyzny i języka macedoľskiego w zakresie form imiesâowowych, będĊca punktem wyjœcia podjętych rozwaůaľ,
szczególnie daje się we znaki tâumaczom w przypadku przekâadu konstrukcji konstytuowanych przez polski imiesâów przysâówkowy uprzedni. Tâumacz mierzĊcy się ze wspomnianĊ asymetriĊ musi sięgaý po inne konstrukcje, dbajĊc jednak o to, by wyraůaây one te same relacje semantyczne, co frazy imiesâowowe w języku polskim.
Jak wspomniaâam juů wczeœniej, najbliůszym odpowiednikiem semantycznym polskiego imiesâowu przysâówkowego uprzedniego w języku macedoľskim jest konstrukcja z frazĊ zdaniowĊ podrzędnĊ wprowadzanĊ przez spójnik ǻǿǷǭǷǻ (będĊcy wykâadnikiem temporalnej relacji uprzednioœci lub następczoœci), konstytuowanĊ przez formę finitywnĊ czasownika, od którego
w języku polskim derywowany jest imiesâów, przy czym czasownik ten jest
dokonany i zgadza się pod względem czasu, osoby i liczby z formĊ finitywnĊ
nadrzędnika. Mimo to najczęstszym ekwiwalentem polskiego imiesâowu
uprzedniego w przekâadzie dzieâa Schulza na język macedoľski jest imiesâów zakoľczony na -ȔȘǵ, który tradycyjnie uwaůany jest za ekwiwalent formalny polskiego imiesâowu przysâówkowego wspóâczesnego, zob.:
(7)
pol. PochâonĊwszy ich, wicher na chwilę przycichâ. (BSch, 61)
Ⱥ Po tym jak ich pochâonĊâ, wicher na chwilę przycichâ.
mac. ǘǭǼǺȀǯǭȔȘǵ ǰǵ, ǯǵǻǽǻǿ Ǵǭ ǹǻǹǲǺǿ Ǿǲ Ǿǿǵȅǭ. (ǎǥ, 122)
Ⱥ PoâykajĊc ich, wicher na chwilę przycichâ.
(8)
pol. Przekroczywszy pewien punkt napięcia, przypâyw zatrzymuje się i cofa
(…). (BSch, 55)
Ⱥ Po przekroczeniu pewnego punktu napięcia przypâyw zatrzymuje się i cofa.
mac. ǜǽǲȄǲǷǻǽȀǯǭȔȘǵ ǵǴǯǲǾǺǭ ǿǻȄǷǭ Ǻǭ ǺǭǼǺǭǿǻǾǿ, ǼǸǵǹǭǿǭ ǴǭǼǵǽǭ ǵ Ǿǲ
ǼǻǯǸǲǷȀǯǭ (…). (ǎǥ, 110)
Ⱥ PrzekraczajĊc pewien punkt napięcia, przypâyw zatrzymuje się
i cofa.
(9)
pol. StanĊwszy w drzwiach, zaâamaâa ręce nad fetorem (…). (BSch, 20)
Ⱥ Po tym jak stanęâa w drzwiach, zaâamaâa ręce nad fetorem.
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mac. ǞǿǻǲȔȘǵ Ǻǭ ǯǽǭǿǭ, ǼǻȄǺǭ Ǳǭ ǰǵ Ƿǽȅǵ ǽǭȃǲǿǲ ǻǱ ǽǲǭǿǭ (…). (ǎǥ, 37)
Ⱥ StojĊc w drzwiach, zaczęâa zaâamywaý ręce nad fetorem.
PewnĊ wĊtpliwoœý w przykâadach (7)–(9) moůe budziý fakt, ůe ze względu
na moůliwoœý utworzenia imiesâowu przysâówkowego wspóâczesnego od
czasowników niedokonanych konstrukcje macedoľskie nie oddajĊ jednak
znaczenia oryginaâu. Na pewno neutralizujĊ relacje czasowe, ale przy tym
pozwalajĊ zachowaý hierarchizację czynnoœci. W przykâadzie (7) w polskim
tekœcie wiatr przycicha po pochâonięciu kogoœ, natomiast w macedoľskim
tâumaczeniu wydaje się, ůe przycicha w trakcie pochâaniania. To samo przesunięcie semantyczne dotyczy kolejnych dwu przykâadów. W zdaniu (8)
w oryginale przypâyw zatrzymuje się i cofa dopiero po przekroczeniu pewnego punktu napięcia, natomiast w przekâadzie na język macedoľski przypâyw zatrzymuje się w momencie przekraczania tego punktu.
Macedoľskie konstrukcje z imiesâowami bywajĊ wieloznaczne. Równieů
w języku polskim zdarzajĊ się sytuacje, kiedy mamy do czynienia z dwoma
czynnoœciami zakoľczonymi przez ten sam podmiot w przeszâoœci lub przyszâoœci. Forma osobowa czasownika dokonanego zostaje wówczas zastĊpiona imiesâowem wspóâczesnym opartym na temacie odpowiadajĊcego mu
semantycznie czasownika niedokonanego. Przeksztaâcenie to następuje na
pâaszczyŭnie formalnej, nie zaœ semantycznej (por. Wróbel 1975, 36–37; Bojaâkowska 2010, 190).
BiorĊc pod uwagę wysokĊ frekwencję macedoľskiego imiesâowu nieodmiennego jako ekwiwalentu polskiego imiesâowu przysâówkowego uprzedniego w analizowanym materiale, moůna przypuszczaý, ůe macedoľski glagolski prilog ma znacznie szerszy zakres uůycia i pojemniejsze znaczenie. PrzejĊâ
bowiem semantyczne funkcje imiesâowu czasu przeszâego. Badacze macedoľscy zaznaczajĊ, ůe imiesâów, który przy parafrazie wyraůony jest czasownikiem dokonanym wyprowadzonym od semantycznie odpowiadajĊcego mu
czasownika niedokonanego, oznacza uprzednioœý danego zdarzenia w stosunku do zdarzenia wyraůonego w nadrzędniku, a jego ekwiwalentem znaczeniowym jest wâaœnie fraza podrzędna wprowadzana przez spójniki
ǻǿǷǭǷǻ lub Ƿǻǰǭ. W takiej sytuacji konstrukcja imiesâowowa wyprzedza w porzĊdku linearnym zdanie nadrzędne (zob. Koneski 1989, 110). Macedoľski
imiesâów nieodmienny uůyty w przykâadach (7)–(9) w miejsce polskiego
imiesâowu uprzedniego moůna więc w procesie substytucji zastĊpiý spójnikiem ǻǿǷǭǷǻ, wprowadzajĊcym strukturę podrzędnĊ, lub strukturĊ przyimkowo-nominalnĊ z przyimkiem Ǽǻ, ǼǻǾǸǲ (pol. po):
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ǛǿǷǭǷǻ ǰǵ ǸǭǼǺǭ, ǯǵǻǽǻǿ Ǵǭ ǹǻǹǲǺǿ Ǿǲ Ǿǿǵȅǭ.
ǛǿǷǭǷǻ Șǲ ǼǽǲȄǲǷǻǽǵ / Ǽǻ ǼǽǲȄǲǷǻǽȀǯǭȖǲǿǻ ǵǴǯǲǾǺǭ ǿǻȄǷǭ

Ǻǭ ǺǭǼǺǭǿǻǾǿ, ǼǸǵǹǭǿǭ ǴǭǼǵǽǭ ǵ Ǿǲ ǼǻǯǸǲǷȀǯǭ (…).
ǛǿǷǭǷǻ ǴǭǾǿǭǺǭ Ǻǭ ǯǽǭǿǭ, ǼǻȄǺǭ Ǳǭ ǰǵ Ƿǽȅǵ ǽǭȃǲǿǲ ǻǱ ǽǲǭǿǭ (…).
ZakoÍczenie

Jak zaznaczono na wstępie, problemy zwiĊzane z tâumaczeniem polskich
konstrukcji z imiesâowem nieodmiennym na język macedoľski wynikajĊ
z faktu, ůe w polszczyŭnie funkcjonujĊ dwa imiesâowy przysâówkowe, tj.
wspóâczesny (zakoľczony na -Ċc) i uprzedni (zakoľczony na -wszy/-âszy),
podczas gdy w języku macedoľskim istnieje jedynie imiesâów wspóâczesny,
tzw. glagolski prilog (zakoľczony na -ȔȘǵ). W obu językach imiesâowy nieodmienne sĊ przede wszystkim wykâadnikami relacji temporalnej: równoczesnoœci lub uprzednioœci. Jednak ze względu na wskazanĊ niesymetrycznoœý
tâumacz, który mierzy się z przekâadem, musi dobraý œrodki językowe najlepiej oddajĊce zróůnicowane funkcje polskich imiesâowów.
Zakresy znaczeniowe opisywanych (polskich i macedoľskich) form imiesâowowych pokrywajĊ się, co potwierdzajĊ analizy polegajĊce na podstawianiu
w miejsce konstytuowanych przez nie fraz ich ekwiwalentów pozycyjnych,
którymi dla obu języków sĊ struktury wspóârzędne wprowadzane przez spójnik i, struktury podrzędne wprowadzane przez spójniki kiedy, gdy itp. oraz
struktury przyimkowo-nominalne typu podczas, w czasie, po + odsâownik. Prócz
temporalnej relacji równoczesnoœci (peânej lub częœciowej) oraz uprzednioœci
w przypadku niektórych konstrukcji ujawniajĊ się takůe dodatkowe znaczenia,
wskazujĊce na: przyczynę, warunek, sposób zachodzenia akcji.
Przeprowadzona analiza przekâadu prozy Schulza pozwoliâa uchwyciý typowe strategie tâumaczeniowe stosowane w przekâadzie polskiego imiesâowu
przysâówkowego uprzedniego na język macedoľski. Okazuje się, ůe imiesâów
ten realizowany jest w języku macedoľskim na trzy sposoby, a mianowicie poprzez uůycie:
± imiesâowu wspóâczesnego zakoľczonego na -ȔȘǵ, co œwiadczy o rozszerzeniu zakresu semantycznego macedoľskiej formy imiesâowowej
w zwiĊzku z brakiem imiesâowu czasu przeszâego;
± struktury podrzędnej wprowadzanej przez spójnik ǻǿǷǭǷǻ, będĊcy wykâadnikiem uprzednioœci (przy czym zaskakuje jego niska frekwencja
w przekâadzie);
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± struktury podrzędnej wprowadzanej przez zaimek Ƿǻǰǭ, nieokreœlajĊcy
precyzyjnie relacji czasowych.
Jak widaý, brak symetrii formalnej w zakresie rozpatrywanej sytuacji przekâadowej nie stanowi w języku docelowym przeszkody, by oddaý relacje semantyczne komunikowane przez strukturę wyjœciowĊ.
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Macedonian participle and Polish perfect adverbial participle.
Does the lack of formal symmetry make translation impossible?
The article discusses the possibility of translating Polish sentences with perfect adverbial participle into the Macedonian language where such a participle does not exist. The first part of
the article presents the research on semantics and syntax of the Macedonian glagolski prilog
(participle). The second part of the article compares the adverbial participles in Polish and
Macedonian languages. The analyses are based on comparing adverbial participles used in
Polish literary texts with their Macedonian equivalents used in translation.
Keywords: perfect adverbial participle, glagolski prilog, translation, Macedonian language,
equivalency

