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Wstęp

Cel i przedmiot pracy. Korpus materiałowy
Metoda opisu

Celem niniejszej pracy — bêd¹cej drugim tomem opracowania Studium po-
równawcze nad kategori¹ semantyczno-s³owotwórcz¹ Aktionsarten w jêzyku ro-
syjskim i polskim, napisanego w ramach projektu Studium porównawcze nad
kategori¹ semantyczno-s³owotwórcz¹ Aktionsarten w jêzykach s³owiañskich1 —
jest zbadanie sposobów przek³adu czasowników z formantami modyfikacyjny-
mi z jêzyka rosyjskiego na polski i z jêzyka polskiego na rosyjski. Tom pierw-
szy: Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi poœwiêcony zosta³ charaktery-
styce kategorii semantyczno-s³owotwórczej Aktionsart w jêzyku rosyjskim
i polskim w celu stworzenia synchronicznego opisu tej kategorii semantycz-
no-s³owotwórczej w obu jêzykach. Przedmiotem badañ opisanych w tomie
pierwszym by³y zatem œrodki wyra¿ania rodzajów akcji we wspó³czesnym jê-
zyku rosyjskim w konfrontacji ze œrodkami wyra¿ania rodzajów akcji w jêzyku
polskim. Podjêto próbê — po pierwsze — wskazania podobieñstw i ró¿nic se-
mantycznych miêdzy rodzajami akcji nale¿¹cymi do tego samego typu, po dru-
gie — objaœnienia podobieñstw i ró¿nic miêdzy jêzykiem rosyjskim i polskim
w rozk³adzie œrodków wyra¿ania rodzajów akcji. W badaniach wykorzystano
nie tylko materia³ ze Ÿróde³ leksykograficznych, ale tak¿e materia³ pochodz¹cy
z rosyjskiej i polskiej literatury piêknej, zasobów bibliotek wirtualnych, korpu-
sów tekstowych jêzyka rosyjskiego i polskiego oraz z innych internetowych
Ÿróde³ tekstowych rosyjskich i polskich. Analiza semantyczna wykaza³a, ¿e po-
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dobieñstwo w planie znaczeniowym realizuje siê w badanych jêzykach za po-
moc¹ to¿samych lub zró¿nicowanych œrodków wyra¿ania.

Tom pierwszy sk³ada siê z Uwag wstêpnych i trzech rozdzia³ów. W czêœci
wstêpnej wyjaœniono szereg kwestii teoretycznych i pojêæ, zwi¹zanych z anali-
zowanymi w pracy problemami, wskazano problem rozgraniczenia pojêæ „mo-
dyfikacja” i „mutacja”, wyró¿nienia rodzajów akcji w literaturze lingwistycz-
nej, a tak¿e korelacji aspektu i rodzajów akcji. Scharakteryzowano tak¿e
parametry klasyfikacji rodzajów akcji w jêzyku rosyjskim i polskim. Roz-
dzia³ 1. poœwiêcony zosta³ charakterystyce temporalnych rodzajów akcji, roz-
dzia³ 2. — charakterystyce rodzajów akcji, wyra¿aj¹cych kwantyfikacjê stop-
nia realizacji akcji, a rozdzia³ 3. — charakterystyce iteratywnych rodzajów
akcji w jêzyku rosyjskim i polskim. W Zakoñczeniu zaproponowano klasyfika-
cjê rodzajów akcji w jêzyku rosyjskim i polskim, scharakteryzowano rodzaje
akcji wyra¿ane czasownikami poliprefiksalnymi w jêzyku rosyjskim i polskim,
a tak¿e opisano podobieñstwa i ró¿nice (jakoœciowe i iloœciowe) w dystrybucji
formantów s³owotwórczych w jêzyku rosyjskim i polskim dla poszczególnych
rodzajów akcji. Termin Aktionsart — „rodzaj akcji werbalnej” obejmuje grupy
semantyczno-s³owotwórcze czasowników, wyró¿niane na podstawie modyfika-
cji znaczeniowych podstaw werbalnych z punktu widzenia charakterystyk
kwantytatywnych w sensie szerokim2 (STAWNICKA, 2009).

W tomie drugim: Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi w konfrontacji
przek³adowej (na materiale rosyjsko-polskim i polsko-rosyjskim) zmierza siê do
wyznaczenia odpowiedników tekstowych rosyjskich Aktionsarten w jêzyku
polskim. Materia³ badawczy zaczerpniêto z tekstów rosyjskiej literatury
piêknej (9 powieœci), t³umaczonych na jêzyk polski. S¹ to teksty z tego same-
go przedzia³u czasowego (teksty XX-wieczne)3. Kierunek postêpowania ba-
dawczego przebiega od tekstu rosyjskiego zawieraj¹cego czasowniki nale¿¹ce
do rodzajów akcji, dla których okreœlono odpowiedniki t³umaczeniowe w prze-
k³adach na jêzyk polski. W celu konfrontacji wniosków p³yn¹cych z analizy
materia³u rosyjsko-polskiego przeprowadzono równie¿ badania w kierunku od-
wrotnym — polsko-rosyjskim. W tym celu przebadano XX-wieczne polskie
teksty artystyczne (9 powieœci) oraz ich przek³ady na jêzyk rosyjski. Spo-
rz¹dzony korpus zawiera przyk³ady z czasownikami wyra¿aj¹cymi rodzaj akcji
w jêzyku wyjœciowym i odpowiadaj¹ce im fragmenty tekstu w jêzyku docelo-
wym. Na podstawie przyk³adów zarejestrowanych w zebranym korpusie sfor-
mu³owano wnioski dotycz¹ce sposobów t³umaczenia czasowników z formanta-
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3 Wykaz wykorzystanych dwutekstów Ÿród³owych rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich za-
mieszczono na koñcu pracy.



mi modyfikacyjnymi z jêzyka rosyjskiego na jêzyk polski, a tak¿e z jêzyka
polskiego na rosyjski. Oczywiœcie, wnioski te s¹ na tyle obiektywne, na ile po-
zwoli³ to stwierdziæ badany materia³.

Korpus liczy 18 powieœci (9 powieœci w jêzyku rosyjskim i 9 powieœci
w jêzyku polskim). Obejmuje 13 866 przyk³adów, tj. 7 041 par zdañ (fragmen-
tów tekstu) w obu jêzykach. Na korpus rosyjsko-polski przypadaj¹ 10 202
przyk³ady, czyli 5 101 par zdañ (fragmentów tekstu), a na korpus polsko-rosyj-
ski — 3 664 przyk³ady, czyli 1 832 pary zdañ (fragmentów tekstu).

WskaŸniki u¿yæ rodzajów akcji (dalej: RA) w rosyjskich utworach po-
szczególnych pisarzy przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co (kolejnoœæ malej¹ca):
Á.Ë. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî — 1 029 u¿yæ / 286 stron4; À.Í. Ðûáàêîâ:
Äåòè Àðáàòà — 717 u¿yæ / 396 stron; È. Èëüô, E. Ïåòðîâ: Çîëîòîé

òåëåíîê — 841 u¿yæ / 251 stron; È. Èëüô, E. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ

— 822 u¿ycia / 918 stron; Ì.À. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèía äå Ìîëüåðà —
334 u¿ycia / 123 strony; Ì.À. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå — 330 u¿yæ / 63
strony; A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà — 308 u¿yæ / 78
stron; A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà —
489 u¿yæ / 84 strony; A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð

— 231 u¿yæ / 100 stron.
Dane liczbowe oraz procentowe wyst¹pieñ czasowników nale¿¹cych do RA

w poszczególnych rosyjskich powieœciach zestawiono w tabeli I.
W celu wskazania zró¿nicowania czêstotliwoœci wyst¹pieñ czasowników

nale¿¹cych do RA w poszczególnych powieœciach w jêzyku rosyjskim spo-
rz¹dzono tabelê, w której zamieszczono dane liczbowe oraz procentowe doty-
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TABELA I. Dane liczbowe i procentowe wyst¹pieñ czasowników na-
le¿¹cych do rodzajów akcji w powieœciach rosyjskich

Powieœæ
Wyst¹pienia czasowników

deminutywnych

liczba procent

Æèçíü ãîñïîäèía äå Ìîëüåðà 334 6,55

Ñîáà÷üå ñåðäöå 330 6,47

Äâåíàöàòü ñòóëüåâ 822 16,11

Çîëîòîé òåëåíîê 841 16,49

Äîêòîð Æèâàãî 1 029 20,16

Äåòè Àðáàòà 717 14,06

Âîëíû ãàñÿò âåòåð 231 4,53

Äàëåêàÿ ðàäóãà 309 6,05

Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà 489 9,58

R a z e m 5 101 100,00



cz¹ce wyst¹pieñ poszczególnych RA w ka¿dej powieœci. Rozk³ad statystyczny
czasowników nale¿¹cych do poszczególnych RA ukazuje interesuj¹ce ró¿nice
indywidualnego stylu autorów badanych dzie³ literackich (zob. tabelê II).

WskaŸniki u¿yæ rodzajów akcji w polskich utworach poszczególnych pisa-
rzy przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co (kolejnoœæ malej¹ca): A. Sapkowski: Pani
Jeziora — 973 u¿ycia / 282 strony; A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie —
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TABELA II. Liczby wyst¹pieñ czasowników nale¿¹cych do rodzajów akcji (Aktionsarten) i ich
powieœciach rosyjskich

Powieœæ

Rodzaj akcji

Æèçíü

ãîñïîäèía äå

Ìîëüåðà

Ñîáà÷üå

ñåðäöå

Äâåíàäöàòü

ñòóëüåâ

Çîëîòîé

òåëåíîê

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent

Augmentatywno-iteratywny 13 8 4 2 25 15 42 26

Augmentatywny5 35 14 10 4 19 8 27 11

Augmentatywny rodzaj akcji6 22 6 19 5 38 10 45 11

Deminutywno-iteratywny 20 9 11 5 46 21 40 18

Deminutywny — — 12 7 30 18 19 12

Determinatywno-augmenta-
tywny

3 4 1 1 7 9 18 24

Determinatywno-deminutyw-
ny

37 8 10 2 41 9 61 13

Determinatywno-momentalny 15 5 19 7 52 19 34 12

Dystrybutywno-augmentatyw-
ny

13 7 4 2 26 14 10 7

Finalny 4 6 3 4 7 10 6 9

Inicjalny 110 7 115 7 342 22 292 19

Iteratywno-prospektywny 4 3 2 1 6 4 9 6

Iteratywno-reduplikatywny 8 32 3 12 1 4 2 8

Iteratywno-suplementarno-de-
minutywny

2 10 2 10 2 10 3 15

Iteratywny 8 8 2 2 4 4 6 7

Komitatywno-deminutywny 1 4 1 4 7 25 5 18

Kumulatywno-augmentatywny 3 6 4 8 14 27 5 10

Podnormatywny — — — — 1 6 1 6

Ponadnormatywny 1 4 — — 1 4 — —

Przemienny 1 2 — — 1 2 9 24

Semelfaktywny 34 4 108 13 152 19 207 25

R a z e m 334 330 822 841

5 Formacje prefiksalne.
6 Formacje prefiksalno-postfiksalne.



190 u¿yæ / 443 strony; W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie — 186 u¿yæ /
308 stron; J. Chmielewska: Pafnucy — 178 u¿yæ / 343 strony; B. Prus: Lalka
— 110 u¿yæ / 1 041 stron; B. Czeszko: Pokolenie — 68 u¿yæ / 236 stron;
T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy — 46 u¿yæ / 188 stron;
A. Zaniewski: Cywilizacja ptaków — 43 u¿ycia / 374 strony; K. Boruñ: Próg
nieœmiertelnoœci — 34 u¿ycia / 91 stron.

Dane liczbowe oraz procentowe wyst¹pieñ czasowników nale¿¹cych do RA
w poszczególnych polskich powieœciach ilustruje tabela III.
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udzia³ procentowy w ogólnej liczbie przyk³adów poszczególnych rodzajów akcji w badanych

Äîêòîð

Æèâàãî

Äåòè

Àðáàòà

Âîëíû ãàñÿò

âåòåð

Äàëåêàÿ

ðàäóãà

Çà ìèëëèàðä

ëåò äî êîíöà

ñâåòà

R a z e m

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent

48 29 13 8 7 4 5 3 7 5 164 100

55 22 50 20 21 8 8 3 25 10 250 100

138 34 76 19 10 3 15 4 35 8 398 100

31 15 25 11 14 6 15 7 18 8 220 100

25 15 25 15 5 3 26 16 22 14 164 100

21 27 14 18 3 4 4 5 5 8 76 100

85 18 105 22 32 7 25 5 77 16 473 100

18 6 29 10 24 9 40 14 50 18 281 100

83 46 38 21 2 1 — — 4 2 180 100

26 37 9 14 2 3 2 3 11 15 70 100

254 16 148 9 48 3 87 6 173 11 1 569 100

54 38 31 22 12 8 9 7 16 11 143 100

3 12 3 12 4 16 — — 1 4 25 100

1 5 9 45 1 5 — — — — 20 100

32 35 32 35 6 7 2 2 — — 92 100

3 10 2 7 2 7 5 18 2 7 28 100

17 33 5 10 1 2 — — 2 4 51 100

6 35 6 35 2 12 — — 1 6 17 100

16 62 8 30 — — — — — — 26 100

18 45 10 25 — — 1 2 — — 40 100

95 12 79 10 35 4 64 8 40 5 814 100

1029 717 231 308 489 5 101 100



TABELA III. Dane liczbowe i procentowe wyst¹pieñ czasowników
nale¿¹cych do rodzajów akcji w powieœciach polskich

Powieœæ

Wyst¹pienia czasowników
deminutywnych

liczba procent

Próg nieœmiertelnoœci 34 1,85

Pafnucy 178 9,74

Pokolenie 68 3,72

Kariera Nikodema Dyzmy 46 2,52

Lalka 110 6,03

Pani Jeziora 973 53,22

Cywilizacja ptaków 43 2,35

Stawka wieksza ni¿ ¿ycie 190 10,39

Na tronie w Blabonie 186 10,18

R a z e m 1 828 100,00

W tabeli IV zamieszczono dane liczbowe oraz procentowe dotycz¹ce wy-
st¹pieñ poszczególnych RA w ka¿dej z powieœci w jêzyku polskim.

£¹cznie przeanalizowano 5 605 stron tekstu, w tym 2 299 stron tekstu
w jêzyku rosyjskim oraz 3 306 stron tekstu w jêzyku polskim. W wyjœciowym
tekœcie rosyjskim odnotowano 5 101 wyst¹pieñ rodzajów akcji, natomiast
w wyjœciowym tekœcie polskim — 1 832 wyst¹pienia (2,8 razy mniej czasow-
ników). W badanym materiale rosyjskim na jedn¹ stronê komputeropisu przy-
padaj¹ œrednio 2 czasowniki nale¿¹ce do RA, natomiast w jêzyku polskim —
jeden czasownik nale¿¹cy do RA na dwie strony.
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TABELA IV. Liczby wyst¹pieñ czasowników nale¿¹cych do rodzajów akcji (Aktionsarten) i ich
powieœciach polskich

Powieœæ

Rodzaj akcji

Próg
nieœmiertelnoœci

Pafnucy Pokolenie
Kariera

Nikodema
Dyzmy

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent

1 2 3 4 5

Augmentatywno-iteratywny 2 5 4 10 6 14 7 17

Augmentatywny7 — — 5 17 — — 1 3

Augmentatywny rodzaj akcji8 4 3 8 6 2 1 10 8

Deminutywno-iteratywny — — 6 11 8 14 2 4

Deminutywny — — 1 2 9 18 1 2

Determinatywno-augmenta-
tywny

4 27 1 7 2 13 2 13

7 Formacje prefiksalne.
8 Formacje prefiksalno-postfiksalne.



Po odnotowaniu przyk³adów zawieraj¹cych rodzaje akcji w ka¿dym z jêzy-
ków dopasowano do fragmentów tekstu jêzyka wyjœciowego fragmenty tekstu
jêzyka przek³adu zawieraj¹ce ekwiwalent danego rodzaju akcji.

Punktem wyjœcia niniejszych rozwa¿añ jest aksjomat o przek³adalnoœci,
sformu³owany przez W. KOLLERA (1997: 183)9: „Wenn in jeder Sprache alles,
was gemeint werden kann, auch ausdrückbar ist, so muß es prinzipiell möglich
sein, das, was in einer Sprache ausgedrückt ist, in jede andere Sprache zu
übersetzen”, zgodnie z którym za poœrednictwem œrodków jêzykowych mo¿e
byæ wyra¿ona dowolna treœæ myœlowa10.

Charakter zwi¹zków miêdzy tekstem orygina³u a tekstem przek³adu jest
przedmiotem licznych badañ prowadzonych w ramach translatoryki. Uznanie
zasady przek³adalnoœci wysuwa na plan pierwszy zagadnienie ekwiwalencji
przek³adowej11. Na zró¿nicowanie definicji ekwiwalencji zwraca uwagê
A.D. Szwiejcer (ØÂÅÉÖÅÐ, 1988: 76): „Ïîäîáíî òîìó êàê ðàçëè÷íûå
îïðåäåëåíèÿ ïåðåâîäà ñîîòâåòñòâîâàëè ýòàïàì ðàçâèòèÿ íàóêè î ïåðåâîäå,
ðàçëè÷íûå ïîíèìàíèÿ ýêâèâàëåíòíîñòè îòðàæàëè ýâîëþöèè âçãëÿäîâ íà
ñóùíîñòü ïåðåâîäà”.
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9 W sformu³owaniu W. Kollera principiell œwiadczy o istnieniu wyj¹tków. B. KIELAR

(1988: 89) pisze w zwi¹zku z tym o stopniowalnoœci przek³adalnoœci, tekst mo¿e bowiem byæ
bardziej lub mniej przek³adalny.

10 Por. tak¿e stwierdzenie A.W. Fiodorowa (Ô¨ÄÎÐÎÂ, 1968: 144): „Êàæäûé âûñîêî-
ðàçâèòûé ÿçûê ÿâëÿåòñÿ ñðåäñòâîì, äîñòàòî÷íî ìîãóùåñòâåííûì äëÿ òîãî, ÷òîáû ïåðåäàòü
ñîäåðæàíèå, âûðàæåííîå â åäèíñòâå ñ ôîðìîé ñðåäñòâàìè äðóãîãî ÿçûêà”.

11 Teoria przek³adu charakteryzuje ekwiwalencjê jako m.in. formaln¹ i dynamiczn¹ (NIDA,
1977), komunikatywn¹ i maksymaln¹ (JÄGER, MÜLLER, 1982), totaln¹, tj. ca³oœciow¹ (totale
Äquivalenz), czêœciow¹ (partielle Äquivalenz) i zerow¹ (Nulläquivalenz) (GLADROW, 1977:
14—15; 1979: 12—16; por. tak¿e WOTJAK, 1982: 115—119).

udzia³ procentowy w ogólnej liczbie przyk³adów poszczególnych rodzajów akcji w badanych

Lalka
Pani

Jeziora
Cywilizacja

ptaków

Stawka
wiêksza
ni¿ ¿ycie

Na tronie
w Blabonie

R a z e m

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent

6 7 8 9 10 11

— — 13 31 3 7 1 2 6 14 42 100

— — 14 47 2 7 7 23 1 3 30 100

33 25 35 26 7 5 20 15 14 11 133 100

1 2 14 25 5 9 2 4 18 31 56 100

11 22 7 14 1 2 9 17 12 23 51 100

1 7 2 13 — — 2 13 1 7 15 100



J.I. Recker (PÅÖÊÅÐ, 1974: 10) definiuje ekwiwalenty (kategorie odpowied-
ników) szeroko — jako ekwiwalenty sensu stricto (sta³a równoznacznoœæ nie-
zale¿na od kontekstu)12, warianty i odpowiedniki kontekstowe (obecnoœæ w jê-
zyku przek³adu kilku mo¿liwoœci realizacji znaczenia jednostki wyjœciowej)
oraz wszystkie typy transformacji13.

W. Koller, dla którego ekwiwalencja oznacza rodzaj stosunku (Äquiva-
lenzrelation, Übersetzungsbeziehung) miêdzy tekstem (elementami tekstu) jê-
zyka orygina³u i tekstem (elementami tekstu) jêzyka przek³adu, wyró¿nia 5 ty-
pów ekwiwalencji przek³adowej (rodzajów stosunków ekwiwalencji):
— ekwiwalencja denotacji (die denotative Äquivalenz) — typ ekwiwalencji

zorientowany na rzeczywistoœæ pozajêzykow¹ (außersprachliche Sachver-
halt); opiera siê na przek³adzie zawartych w tekœcie orygina³u znaczeñ de-
notatywnych;

— ekwiwalencja konotacji (die konnotative Äquivalenz) — typ ekwiwalencji
odnosz¹cy siê do sposobów werbalizowania, zachowania stylu;
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1 2 3 4 5

Determinatywno-deminutywny 3 3 17 19 5 6 2 2

Determinatywno-momentalny 4 4 5 5 — — — —

Dystrybutywno-augmentatyw-
ny

3 1 20 15 9 7 6 5

Finalny — — — — 1 10 — —

Inicjalny 8 1,3 59 10,4 11 1,9 12 2,1

Iteratywno-prospektywny — — 2 10 — — — —

Iteratywno-reduplikatywny — — 1 25 — — — —

Iteratywno-suplementarno-de-
minutywny

— — — — 2 25 — —

Iteratywny 3 3,6 6 7 7 8,3 3 3,6

Komitatywno-deminutywny — — — — 1 25 — —

Kumulatywno-augmentatywny 3 17,6 2 11,8 — — — —

Podnormatywny — — — — 3 43 — —

Ponadnormatywny — — — — — — — —

Przemienny — — — — — — — —

Semelfaktywny — — 41 9 2 9,3 — —

R a z e m 34 178 68 46

12 J.I. Recker (PÅÖÊÅÐ, 1974: 10) wyró¿nia pe³ne i czêœciowe ekwiwalenty (te ostatnie ró¿-
ni¹ce siê stylistycznie i ekspresywnie).

13 Por. „[...] ëþáîå ñîîòâåòñòâèå ñëîâó èëè ñëîâîñî÷åòàíèþ ïîäëèííèêà â äàííîì êîí-
êðåòíîì êîíòåêñòå, èëè äðóãèìè ñëîâàìè, ëþáîå ïðàâèëüíî íàéäåííîå ñîîòâåòñòâèå ìè-
êðîåäèíèöå ïåðåâîäà” (PÅÖÊÅÐ, 1974: 10).



— ekwiwalencja normy tekstowej (textnormative Äquivalenz) — zachowanie
normy tekstowej;

— ekwiwalencja pragmatyczna (die pragmatische Äquivalenz) — ukierunko-
wanie na wiedzê odbiorcy;

— ekwiwalencja formalna (die formal-ästhetische Äquivalenz) — zorientowana
na cechy formalno-estetyczne tekstu orygina³u (KOLLER, 1997: 215—216).
Poniewa¿ t³umaczenia tekstów artystycznych stanowi¹ podstawê mate-

ria³ow¹ niniejszej pracy, uzasadnienia wymaga wybór przek³adu jako dzia³ania
jêzykowego14. Odtwarzanie w³aœciwoœci tekstowych orygina³u za pomoc¹ ma-
teria³u jêzyka przek³adu mo¿e byæ realizowane na ró¿ne sposoby, w zale¿noœci
od celu, jaki przyœwieca t³umaczowi, i ró¿nie oceniane. Pojawiaj¹ siê pytania:
W jakim stopniu z przek³adów mo¿e korzystaæ praktyka leksykograficzna?
W jakiej mierze s¹ to przek³ady ekwiwalentne? Ekwiwalenty zaproponowane
przez t³umacza wzbogaciæ mog¹ zasób Ÿróde³ leksykograficznych. Z kolei ba-
dania konfrontatywne wykorzystywane w teorii przek³adu i praktyce transla-
torskiej — mog¹ daæ odpowiedzi dotycz¹ce celowoœci zastosowania w prze-
k³adzie takich czy innych strategii translatorskich (ÃÀÊ, 1979: 16). Dlatego
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14 W pracy abstrahujê od oceny artystycznej i literackiej jakoœci przek³adu, nie dokonujê
tak¿e wartoœciowania przek³adu.

6 7 8 9 10 11

3 3 33 36 — — 19 21 9 10 91 100

1 1 77 82 — — 5 5 3 3 95 100

12 9 34 25 15 12 9 7 26 19 134 100

— — 2 20 — — 4 40 3 30 10 100

17 3 294 52 8 1,3 85 15 75 13 569 100

1 5 5 25 1 5 11 55 — — 20 100

— — 3 75 — — — — — — 4 100

— — 5 62,5 1 12,5 — — — — 8 100

29 34,5 22 26,2 — — 10 12 4 4,8 84 100

— — 1 25 — — — — 2 50 4 100

— — 2 11,8 — — 1 5,9 9 52,9 17 100

— — — — — — 4 57 — — 7 100

1 50 1 50 — — — — — — 2 100

— — — — — — — — — — — —

— — 409 90 — — 1 0,1 3 0,6 456 100

110 973 43 190 186 1 828 100

cd. tab. IV



z badañ przek³adowych korzystaæ mo¿e praktyka leksykograficzna. Znaczenie
badañ tekstowych bêd¹cych Ÿród³em materia³u przek³adowego dla opracowa-
nia odpowiednioœci przek³adowych podkreœla A. BOGUS£AWSKI (1997: 7—22).
Charakterystyka jakoœci strategii translatorskich nie mo¿e byæ zatem ograni-
czona do materia³u leksykograficznego, spe³niaj¹cego jedynie rolê pomocnicz¹
i zawieraj¹cego przyporz¹dkowania bezkontekstowe15.

J. WAWRZYÑCZYK (2000: 5—21) pisze o korzyœciach, jakie mo¿e przynieœæ
autorom s³owników rosyjsko-polskich studiowanie dwutekstów16. Zwraca uwa-
gê leksykografów na drukowane XX-wieczne przek³ady rosyjskiej literatury
piêknej na jêzyk polski jako bezcenne Ÿród³o informacji przek³adowej (WA-

WRZYÑCZYK, 1995)17.
Zebrany przeze mnie korpus przyk³adowy, zawieraj¹cy pary jêzyków rosyj-

sko-polski i polsko-rosyjski, mo¿na wiêc bêdzie wykorzystaæ w pracach nad
korpusem równoleg³ym, obejmuj¹cym dwa jêzyki lub wiêcej18. Korpus równo-
leg³y, w którym zestawiane by³yby teksty oryginalne i t³umaczenia, umo¿li-
wi³by formu³owanie i testowanie hipotez zwi¹zanych z procesem t³umaczenia
oraz przyczyni³by siê do otwarcia mo¿liwoœci testowania systemów wspoma-
gaj¹cych t³umaczenie automatyczne. Badany materia³ mo¿e zatem okazaæ siê
przydatny w leksykografii przy redagowaniu s³owników zarówno jednojêzycz-
nych, jak i przek³adowych, a tak¿e w praktyce translatorskiej. Zdajê sobie przy
tym sprawê z tego, ¿e — maj¹c do czynienia z dwoma rodzajami t³umaczenia:

16 Wstêp

15 W pracy uwzglêdniam za³o¿enia teoretyczne konfrontacji przek³adowej sformu³owane
przez A. BOGUS£AWSKIEGO (1976a: 295 i nast.; 1997: 7—22; ÁÎÃÓÑËÀÂÑÊÈÉ, 1976), odnosz¹ce
siê do pos³ugiwania siê materia³em tekstowym w badaniach konfrontatywnych. Nie omówiono
natomiast szczegó³owo problemów translacji. Zainteresowanych czytelników odsy³am do bogatej
literatury z tej dziedziny (m.in. BOGUS£AWSKI, 1978: 39—52; 1997: 7—22; CATFORD, 1965;
GLADROW, 1977: 14—15; 1979: 12—16; JÄGER, MÜLLER, 1982; KIELAR, 1988; KOLLER, 1997;
NIDA, 1977; SNELL-HORNBY, 1988; WAWRZYNIAK, 1991; WAWRZYÑCZYK, 1982, 1995, 1997,
2000, 2001; WOTJAK, 1982: 113—124; ÃÀÊ, 1979: 16; ÊÎÌÈÑÑÀÐÎÂ, 1980, 1990, 1999;
PÅÖÊÅÐ, 1974; ØÂÅÉÖÅÐ, 1988).

16 W rezultacie prac analityczno-krytycznych w zakresie konfrontacji przek³adowej jêzyka
rosyjskiego i polskiego zespó³ pod kierunkiem J. Wawrzyñczyka zgromadzi³ ponad 120 tys.
wyrazów has³owych (BARTWICKA, 2005: 4). W ten sposób zdobyto niezwykle cenne Ÿród³o nie-
notowanych nigdzie par przek³adowych, mog¹cych znacznie wzbogaciæ leksykografiê rosyj-
sko-polsk¹. J. WAWRZYÑCZYK jest autorem kilku opracowañ leksykograficznych (1995, 1997,
2000, 2001). H. BARTWICKA (2005: 6) podkreœla, i¿ badania tego typu stanowi¹ bardzo wa¿ne,
pomocnicze narzêdzie, przydatne nie tylko w studiach s³ownikarskich, ale tak¿e w innych bada-
niach lingwistycznych (konfrontatywnych i kontrastywnych) na p³aszczyŸnie syntaktycznej, se-
mantycznej, pragmatycznej, onomazjologicznej.

17 Obok tekstów publicystyki, prac naukowych oraz popularnonaukowych.
18 Materia³y zebrane przez B. Tošoviæa, drugiego wykonawcê realizowanego projektu, doty-

cz¹ce jêzyka serbskiego, chorwackiego i boœniackiego, mog¹ byæ równie¿ wykorzystane przy two-
rzeniu korpusu paralelnego. W ramach niniejszego projektu B. Tošoviæ przygotowa³ dwie ksi¹¿ki:
Ñïîñîáû ãëàãîëüíîãî äåéñòâèÿ â ñåðáñêîì, õîðâàòñêîì è áîøíÿöêîì ÿçûêàõ (Katowice 2009)
i Òðàíñàêöèîíàë ðóññêîãî è ñåðáñêîãî/õîðâàòñêîãî/áîøíÿöêîãî ÿçûêoâ (Katowice 2009).



filologicznym i artystycznym — wybór takiej czy innej strategii translatorskiej
jest uzale¿niony od celu, jaki postawi³ przed sob¹ t³umacz, oraz od jego kom-
petencji jêzykowej. Dlatego do analizy wybrano teksty ró¿nych t³umaczy.
Teksty z jêzyka polskiego i rosyjskiego s¹ autorstwa 15 t³umaczy. Teksty ro-
syjskie — 7 t³umaczy, natomiast polskie — 8 t³umaczy. Ze wzglêdu na indy-
widualne cechy jêzyka t³umacza tekst przek³adu, zachowuj¹c relacjê ekwiwa-
lencji, mo¿e w pewnej mierze rozmijaæ siê z tekstem orygina³u, co znajduje
odzwierciedlenie przy charakterystyce poszczególnych grup ekwiwalentów.
Chocia¿ nie bêdê podkreœlaæ tego przy charakterystyce ka¿dej grupy ekwiwa-
lentów, zachowujê œwiadomoœæ takiego stanu rzeczy. Celem nie jest ocena
artystycznej i literackiej jakoœci przek³adu. Pominiêto zatem przypadki zró¿ni-
cowañ treœci miêdzy przek³adem i orygina³em, wynikaj¹ce z niezrozumienia
tekstu lub ze stosowanej techniki translatorskiej. Uwzglêdniono jednak nie tyl-
ko konteksty, w których znaczenia czasowników reprezentuj¹cych ró¿ne ro-
dzaje akcji s¹ realizowane w polskich i rosyjskich translatach, ale równie¿
przypadki braku realizacji w translatach znaczeñ odpowiadaj¹cych wyra¿onym
morfologicznie modyfikacjom czasowników bazowych w obu jêzykach.

Materia³ scharakteryzowany zosta³ wed³ug nastêpuj¹cych zasad. Kolejnoœæ
omawiania ekwiwalentów poszczególnych grup jest podporz¹dkowana klasyfika-
cji zawartej w tomie pierwszym Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi.
W rozdziale 1. scharakteryzowano w poszczególnych podrozdzia³ach ekwiwalenty
rosyjskich temporalnych rodzajów akcji (modyfikacji fazowych, determinatyw-
nych i relacyjnych) w jêzyku polskim oraz polskich temporalnych rodzajów akcji
w jêzyku rosyjskim. Rozdzia³ 2. poœwiêcony jest charakterystyce ekwiwalentów
rosyjskich kwantyfikacyjnych rodzajów akcji wskazuj¹cych kwantyfikacjê stopnia
realizacji akcji (modyfikacje augmentatywne i deminutywne) w jêzyku polskim
oraz polskich kwantyfikacyjnych rodzajów akcji w jêzyku rosyjskim. W rozdziale
3. omówiono w podrozdzia³ach typy ekwiwalentów rosyjskich iteratywnych ro-
dzajów akcji (modyfikacje jednokrotne i niejednokrotne) w jêzyku polskim oraz
polskich iteratywnych rodzajów akcji w jêzyku rosyjskim.

Struktura podrozdzia³ów podporz¹dkowana jest temu samemu schematowi:
najpierw charakteryzowane s¹ typy ekwiwalentów wyró¿nione na podstawie
czêœci korpusu, w którym jêzykiem wyjœciowym jest jêzyk rosyjski, a jêzy-
kiem docelowym — jêzyk polski, nastêpnie w tym samym schemacie prezen-
towany jest wyjœciowy materia³ polski wraz z rosyjskimi odpowiednikami
przek³adowymi. Charakterystyki ekwiwalentów poprzedzone zosta³y informa-
cj¹ o przynale¿noœci RA do danego typu. Podano równie¿ znaczenia wyra¿ane
tymi RA oraz wskazano formanty modyfikacyjne dla ka¿dego RA w obu jêzy-
kach19. Informacje te zosta³y zamieszczone w uk³adzie tabelarycznym.

Wstêp 17

19 Poniewa¿ niniejsza ksi¹¿ka stanowi tom drugi opracowania Studium porównawcze nad
kategori¹ semantyczno-s³owotwórcz¹ Aktionsarten w jêzyku rosyjskim i polskim, nie odnoszê siê
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Wyró¿niono kilka typów ekwiwalencji, sytuuj¹cych siê na skali od wy-
st¹pienia w przek³adzie czasownika tego samego rodzaju akcji do swobodnego
t³umaczenia czasowników. Przy ka¿dym typie ekwiwalentów w poszczegól-
nych podrozdzia³ach podano liczbê przyk³adów z korpusu oraz przyk³ady par
odpowiedników przek³adowych odpowiadaj¹cych danemu typowi ekwiwalen-
cji, po czym przytoczono zdania z badanych tekstów wraz z ich t³umaczenia-
mi20. Brak grupy ekwiwalentów zosta³ odnotowany w ka¿dym z podroz-
dzia³ów. Przy omawianiu poszczególnych typów ekwiwalentów przyjêto tak¹
sam¹ kolejnoœæ prezentacji materia³u. Zdajê sobie przy tym sprawê z tego, ¿e
prezentacja poszczególnych typów ekwiwalentów jest z koniecznoœci zwi¹zana
ze schematyzmem. Schematyczna organizacja monografii ma z kolei u³atwiæ
— moim zdaniem — porównanie danych przytaczanych w poszczególnych jej
czêœciach. ¯ywiê nadziejê, ¿e przytoczenie obszernego materia³u ilustruj¹cego
przyczyni siê do jasnoœci wywodów i nie utrudni percepcji.

Ekwiwalenty czasowników z formantami modyfikacyjnymi zosta³y podzie-
lone na dwie grupy: ekwiwalenty werbalne oraz ekwiwalenty pozawerbalne.
Wœród ekwiwalentów werbalnych wyró¿niono ekwiwalenty z formantem mo-
dyfikacyjnym oraz ekwiwalenty wyra¿one czasownikiem bez formantu mody-
fikacyjnego. Ekwiwalenty werbalne z formantem modyfikacyjnym mog¹ byæ
czasownikami tego samego RA (ðàñïëàêàòüñÿ — rozp³akaæ siê) lub innego
RA; w tym drugim przypadku mog¹ wyra¿aæ znaczenie danego RA (ïîòàí-

öåâàòü — zatañczyæ) lub innego RA (íàãîâîðèòüñÿ — porozmawiaæ). Wœród
ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem bez formantu modyfikacyjnego
znalaz³y siê zarówno ekwiwalenty ze znaczeniem danego RA (ïðèîòêðûòü

äâåðü — uchyliæ drzwi), jak i bez znaczenia danego RA, a wœród tych ostat-
nich — ekwiwalenty czasownika bazowego21 (ïîñàïûâàòü — sapaæ) oraz
inne ekwiwalenty (ïîäðåãóëèðîâàòü — wyregulowaæ). Natomiast ekwiwalen-
ty pozawerbalne s¹ zwi¹zkami sta³ymi lub zwi¹zkami luŸnymi. Zwi¹zki sta³e
potraktowano szeroko jako skonwencjonalizowane wyra¿enia, w³¹czaj¹c do
nich frazeologizmy, kolokacje, analityzmy werbo-nominalne22. Ekwiwalenty
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w ka¿dym z podrozdzia³ów do tomu pierwszego Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi, za-
wieraj¹cego charakterystyki œrodków wyra¿ania rodzajów akcji we wspó³czesnym jêzyku rosyj-
skim w konfrontacji ze œrodkami wyra¿ania rodzajów akcji w jêzyku polskim.

20 Przy ka¿dym przyk³adzie odnotowano skrót informuj¹cy, z jakiego Ÿród³a pochodzi
przyk³ad i na jakiej stronie zosta³ odnotowany.

21 Czasownik bazowy to czasownik jêzyka wyjœciowego stanowi¹cy bazê derywacyjn¹ dla
czasownika z formantami modyfikacyjnymi.

22 Terminów „konstrukcje” / „zwroty” / „analityzmy werbo-nominalne” u¿ywam za
E. JÊDRZEJKO (1992, 1998, 1999) i P. ¯MIGRODZKIM (2000). Por. tak¿e termin „konstrukcje
z czasownikiem funkcyjnym (opisowe)” (HARTENSTEIN, 1994: 45—63). Idiomatyczny charakter
tych jednostek oraz ich przynale¿noœæ do obszaru s³ownictwa i sk³adni równoczeœnie podkreœla
E. JÊDRZEJKO (1998: 19—20, 47). „[...] mechanizm nak³adania sensów i ich metaforyzacji spra-
wia, ¿e czasownik pe³noznaczny w takich zwi¹zkach stopniowo traci swoj¹ podstawow¹ wartoœæ



bêd¹ce zwi¹zkami sta³ymi wyra¿aj¹ znaczenie wyjœciowych RA (çàñíóòü —
zapaœæ w sen) lub nie wyra¿aj¹ ich znaczenia (çàðàáîòàòü ÿçûêîì — mleæ
jêzykiem). Ekwiwalenty opisowe oddaj¹ znaczenie wyjœciowych RA (çàñíóòü

— zapaœæ w sen) lub nie oddaj¹ ich znaczenia (çàðàáîòàòü ÿçûêîì — mleæ
jêzykiem). Wœród ekwiwalentów przybieraj¹cych formê zwi¹zków luŸnych wy-
ró¿niono ekwiwalenty wyra¿aj¹ce znaczenie danego RA (çàïèñàòüñÿ — byæ
poch³oniêtym pisaniem)23 lub niewyra¿aj¹ce jego znaczenia (ïî÷óâñòâîâàòü

ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì — byæ wniebowziêtym).
Podzia³ ekwiwalentów przedstawia schemat I.

Ekwiwalenty

SCHEMAT I. Podzia³ ekwiwalentów czasowników rodzajów akcji w jêzyku docelowym
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kodow¹, a rzeczownik nabywa dodatkowych znaczeñ — ca³oœæ zaœ przestaje byæ prost¹ sum¹
swoich czêœci, nabiera wiêc charakteru typowego frazeologizmu i podlega swoistej »leksykaliza-
cji«, staj¹c siê nieci¹g³ym znakiem s³ownym” (JÊDRZEJKO, 1998: 27).

23 Wœród nich okreœlniki modyfikacyjne z czasownikiem bez formantów modyfikacyjnych
oraz inne ekwiwalenty. Do okreœlników modyfikacyjnych nale¿¹ przede wszystkim adwerbia

werbalne pozawerbalne

z formantem
modyfikacyjnym

zwi¹zki sta³eekwiwalenty wyra¿one
czasownikiem
bez formantu
modyfikacyjnego bez znaczenia

danego RA

ten sam RA inny RA
bez znaczenia
danego RA

ze znaczeniem
danego RA

bez znaczenia
danego RA

okreœlniki
z czasownikiem
bez formantów
modyfikacyjnych

inne
ekwiwalenty

ze znaczeniem
danego RA

ekwiwalent
czasownika bazowego

inne
ekwiwalenty

okreœlniki z czasownikiem
bez formantów
modyfikacyjnych

inne
ekwiwalenty

bez znaczenia
danego RA

ze znaczeniem
danego RA

ekwiwalenty opisowe

ze znaczeniem
danego RA

2*



Zakoñczenie ka¿dego z podrozdzia³ów zawiera podsumowanie, wskazuj¹ce
podobieñstwa i ró¿nice o charakterze kwantytatywnym i kwalitatywnym po-
szczególnych grup ekwiwalentów w przek³adach na jêzyk polski i rosyjski24.
W czêœci koñcowej tomu podsumowano rezultaty analizy oraz przedstawiono
w uk³adzie tabelarycznym charakterystykê iloœciow¹ i jakoœciow¹ ekwiwalen-
tów korpusu rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego25.

20 Wstêp

i wyra¿enia adwerbialne temporalne, np. okreœlniki duratywne (âåñü äåíü — ca³y dzieñ; íåêî-

òîðîå âðåìÿ — jakiœ czas), okreœlniki augmentatywne (çäîðîâî — nieŸle; äî ñìåðòè —
œmiertelnie, bardzo, strasznie), okreœlniki deminutywne (íåìíîãî — nieco; ñëåãêà — lekko; tro-
chê), okreœlniki iteratywne (co dzieñ — åæåäíåâíî; ÷àñòî — czêsto; rzadko — o÷åíü ðåäêî),
a tak¿e inne, np. wskaŸniki kontekstowe dystrybutywnoœci (âñå, wszyscy, wszystko), wskaŸniki
kumulatywnoœci (ìíîæåñòâî — mnóstwo).

24 S¹ to dane na tyle obiektywne, na ile pozwoli³ to stwierdziæ badany materia³.
25 £¹cznie w ksi¹¿ce zamieszczono 21 tabel.



1. Modyfikacje temporalne
w języku rosyjskim i polskim

Temporalne parametry kwantyfikacyjne zwi¹zane s¹ z wyró¿nieniem tem-
poralnego ograniczenia akcji oraz relacji temporalnych miêdzy akcjami. Ogra-
niczenie akcji mo¿e byæ jednostronne (fazowoœæ) lub dwustronne. Ustalenie
relacji temporalnych miêdzy akcjami prowadzi do wyró¿nienia relacji nie-
równoczesnoœci, zwi¹zanych z relacj¹ poprzedzania lub nastêpstwa, oraz rów-
noczesnoœci.

1.1. Modyfikacje fazowe w języku rosyjskim
i polskim

Modyfikacje fazowe odnosz¹ siê do temporalnego jednostronnego ograni-
czenia akcji. Przy ograniczeniu jednostronnym wyró¿nia siê parametry: ‘ini-
cjalnoœæ’ i ‘finalnoœæ’. Modyfikacje fazowe w jêzyku rosyjskim i polskim wy-
ra¿a inicjalny i finalny rodzaj akcji. Inicjalny RA wi¹¿e siê ze wskazaniem
przejœcia w nowy stan z poprzedzaj¹cym procesem (grupa inchoatywna inicjal-
nego RA) lub z bezpoœrednim przejœciem od fazy przedinicjalnej do fazy intra-
terminalnej / przebiegu (grupa ingresywna inicjalnego RA). Inicjalnoœæ mo¿e
byæ po³¹czona b¹dŸ z augmentatywnoœci¹, b¹dŸ z krótkotrwa³oœci¹ akcji (de-
terminatywno-momentalny RA). Zarówno w jêzyku rosyjskim, jak i polskim
w obrêbie inicjalnego RA wyró¿niono grupê inchoatywn¹ (çàöâåñòè — çàöâå-

òàòü; zakwitn¹æ — zakwitaæ), ingresywn¹ (çàïëàêàòü; zamieszkaæ) oraz ini-
cjalno-augmentatywn¹ (ðàñêðè÷àòüñÿ; rozp³akaæ siê).
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Zakoñczenie akcji mo¿e byæ wynikiem przerwania akcji lub doprowadze-
nia do koñca fazy finalnej poprzez osi¹gniêcie kresu delimitacyjnego i/lub
up³yw czasu przeznaczonego na realizacjê akcji. Z faz¹ finaln¹ zwi¹zana jest
w obu jêzykach grupa finitywna (îòøóìåòü; przebrzmieæ), kompletywno-de-
minutywna (äîïèòü; dopaliæ siê) i limitywna (äîñèäåòü äî âå÷åðà; domiesz-
kaæ do wiosny).

W tabeli V zamieszczone zosta³y fazowe rodzaje akcji w jêzyku rosyjskim
i polskim — ich znaczenie i formanty s³owotwórcze, charakterystyczne dla
obu RA, oraz przyk³ady w obu jêzykach.

TABELA V. Fazowe rodzaje akcji w jêzyku rosyjskim i polskim

Jêzyk rosyjski
Formanty

modyfikacyjne
Jêzyk polski

Inicjalny rodzaj akcji

Znaczenie: przejœcie w nowy stan z poprzedzaj¹cym procesem, po³¹czenie inicjalnoœci z faz¹
intraterminaln¹, po³¹czenie inicjalnoœci z akcj¹ krótkotrwa³¹

âçâûòü, âîçíåíàâèäåòü vz-/vs- // voz- —

çàçâåíåòü, çàïëÿñàòü za- zamieszkaæ, zapachnieæ

ïîëþáèòü, ïîëåòåòü po- pobiec, pokochaæ

— z- znienawidziæ

óâèäåòü, óñëûøàòü u- uwierzyæ

Finalny rodzaj akcji

Grupa finitywna

Znaczenie: zakoñczenie / przerwanie akcji

äîöâåñòè do- dobrzmieæ

— o-/ob- okwitn¹æ

îòãðåìåòü, îòðàáîòàòü ñâîå ot-/od- odtr¹biæ, odœpiewaæ

îòâîåâàòüñÿ ot- + -sja —

— prze- przebrzmieæ

Grupa kompletywno-deminutywna

Znaczenie: zakoñczenie koñcowej fazy akcji

äîïèòü âîäó, äî÷èòàòü êíèãó do- dopiæ sok, doczytaæ ksi¹¿kê

Grupa limitywna

Znaczenie: koñcowa granica interwa³u temporalnego

äîëåæàòü äî âå÷åðà do- dospaæ do rana

22 1. Modyfikacje temporalne w jêzyku rosyjskim i polskim



1.1.1. Ekwiwalenty inicjalnego rodzaju akcji

1.1.1.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników
inicjalnego rodzaju akcji w języku polskim (1 569)

1.1.1.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (1 053)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (680).
Wœród rosyjskich czasowników inicjalnego RA w badanym korpusie wyst¹pi³y
czasowniki z przedrostkami: çà-, ïî-, âç-/âñ-, âîç-/âî-, ñ-, ó-1. Ekwiwalentami
czasowników z przedrostkiem çà- s¹ polskie czasowniki z przedrostkiem za-.
Wœród ekwiwalentów2 znalaz³y siê derywaty od czasowników oznaczaj¹cych
wydawanie dŸwiêków i procesy werbalne: çàâåðåùàòü — zajazgotaæ; çàâèç-

æàòü — zapiszczeæ; çàâûòü (o âåòðe) — zawyæ (o wietrze); çàãðåìåòü —
zabrzmieæ, zagrzmieæ; çàãðîõîòàòü — za³omotaæ; çàäðåáåçæàòü — zabrzê-
czeæ, zadr¿eæ; çàïåòü — zaœpiewaæ; çàïëàêàòü — zap³akaæ; çàòðåùàòü —
zaterkotaæ, zatrzeszczeæ; çàøóðøàòü — zaszeleœciæ; çàáàðàáàíèòü — zabêb-
niæ; ruch nieukierunkowany i wirowy: çàõîäèòü (o íèæíåé ÷åëþñòè) — za-
dygotaæ (o dolnej szczêce); çàêðóòèòüñÿ — zawirowaæ; krotnoœæ akcji, np.
çàäðîæàòü — zadr¿eæ; çàìàõàòü ðóêàìè — zamachaæ rêkami; çàòðÿñòèñü

— zatrz¹œæ siê; çàøàòàòüñÿ — zako³ysaæ siê; stan psychiczny i fizyczny: çà-

áåñïîêîèòüñÿ — zaniepokoiæ siê; çàáîëåòü — zachorowaæ; çàñíóòü —
zasn¹æ; derywaty od czasowników ze znaczeniem ‘byæ zajêtym czym’: çà-

äâèãàòü ïàëüöàìè — poruszyæ palcami; çàæå÷ü — zapaliæ; çàèíòåðå-

ñîâàòüñÿ — zainteresowaæ siê; çàïëÿñàòü — zatañczyæ, a tak¿e od czasowni-
ków percepcyjnych: çàèñêðèòüñÿ — zamigotaæ; çàïàõíóòü (o êîôå) —
zapachnieæ (o kawie), i modalnych: çàõîòåòü — zachcieæ siê, zapragn¹æ. Oto
kilka przyk³adów:

Øàðèêîâ èçíóòðè òîò÷àñ çàãðîõîòàë êóëàêàìè â äâåðü.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Szarikow od œrodka od razu za³omota³ piêœciami w drzwi.
(M. Bu³hakow: Psie serce)

Ðàçãîðåâøèåñÿ äðîâà âñïûõíóëè è çàòðåùàëè. Ïå÷óðêà çàõëåá-

íóëàñü ïëàìåíåì.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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1 Wnioski wyp³ywaj¹ce z relacji miêdzy znaczeniem czasownika a typem kontekstu przy
wywa¿aniu znaczenia inicjalnego, sformu³owane na podstawie badanych tekstów, zamieszczono
poni¿ej.

2 Podano wybrane przyk³ady czasowników z jêzyka orygina³u oraz ich ekwiwalenty prze-
k³adowe w kolejnoœci alfabetycznej.



Drwa w piecyku zajê³y siê i zatrzeszcza³y. Piecyk zach³ysn¹³ siê
p³omieniem.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ïðîèçíåñÿ ýòó æàëîáó, ñòàðèê çàïëàêàë è, øàðêàÿ íîãàìè, ïîáå-

æàë ïî òðîïèíêå âîêðóã äîìà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Wyrzuciwszy z siebie tê skargê, staruszek za³ka³ i szuraj¹c nogami,
zacz¹³ dreptaæ po œcie¿ce doko³a domu.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem ïî- s¹ czasowniki polskie
z przedrostkiem po- utworzone od podstaw oznaczaj¹cych ruch ukierunko-
wany: ïîáåæàòü — pobiec; ïîëåòåòü — polecieæ; ïîì÷àòüñÿ — pognaæ,
pomkn¹æ; ïîïëûòü — pop³yn¹æ; ïîïîëçòè âïåðåä — pope³zn¹æ naprzód;
ïîòàùèòü — poci¹gn¹æ; ïîòå÷ü — pop³yn¹æ; stan subiektu: ïîëþáèòü —
pokochaæ; ïî÷óâñòâîâàòü — poczuæ, zajêcie: ïîëþáîïûòñòâîâàòü — zain-
teresowaæ siê, percepcjê: ïîñëûøàòü øàãè — us³yszeæ kroki3, oraz relacje:
ïîäðóæèòüñÿ — zaprzyjaŸniæ siê. Oto kilka przyk³adów:

Ïåðåñêàêèâàÿ ÷åðåç ëóæè, îíè ïîáåæàëè ê âûõîäó.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Przeskakuj¹c ka³u¿e, pobiegli w stronê wyjœcia.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ðîáåðò ñäåëàë ê íåìó íåñêîëüêî íåóâåðåííûõ øàãîâ, à ïîòîì ñëî-

ìÿ ãîëîâó ïîì÷àëñÿ, îãèáàÿ âûøêó.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Robert zrobi³ w jego kierunku kilka niepewnych kroków, a potem na
³eb na szyjê pomkn¹³, omijaj¹c wie¿ê.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Îí èñïóñòèë ïðîòÿæíûé ðûê è, áðûêíóâ íîãàìè, ïîì÷àëñÿ íà

÷åòâåðåíüêàõ â ëåñ.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Zarycza³ przeci¹gle, brykn¹³ i pogna³ na czworakach w d¿unglê.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

— Ïî÷åìó âû ìåíÿ ïîëþáèëè? — ñïðîñèëà Çîñÿ, òðîãàÿ

Îñòàïà çà ðóêó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— Dlaczego pan mnie pokocha³? — spyta³a Zosia, dotykaj¹c rêki
Ostapa.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)
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3 Znaczenie inicjalne przeplata siê w nich ze znaczeniem rezultatywnym, podobnie jak
w przypadku czasowników z przedrostkiem za-.



Ekwiwalentami czasowników z przedrostkami âç-/âñ-, âîç-/âîñ-4 (tak¿e
z postfiksem -ñÿ) s¹ czasowniki z przedrostkami za- i z-, ³¹cz¹ce siê z podsta-
wami wyra¿aj¹cymi wydawanie dŸwiêków: âçâûòü, âçðåâåòü — zawyæ, stan
emocjonalny: âçáóíòîâàòüñÿ — zbuntowaæ siê; âçâîëíîâàòüñÿ — zdenerwo-
waæ siê; âñòðåâîæèòüñÿ — zaniepokoiæ siê; âîçíåíàâèäåòü — znienawidziæ.
Oto kilka przyk³adów:

Íà îòêðûòîì ìåñòå îíà âçðåâåëà òàê, ÷òî çàëîæèëî óøè,

è ïîêàòèëàñü íà ñåâåð çàòûêàòü ïðîðûâ, îêóòàâøèñü îáëàêîì

ðûæåé ïûëè.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Na otwartej przestrzeni zawy³a og³uszaj¹co i spowita ob³okiem rudego
py³u, pojecha³a na pó³noc wype³niæ lukê.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ íè÷åãî íå ïîíÿë, íî òàê âçâîëíîâàëñÿ, ÷òî

ñæåã òåëåãðàììó íà ñâå÷êå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Aleksander Iwanowicz nic nie zrozumia³, ale tak siê zdenerwowa³, ¿e
spali³ depeszê nad œwiec¹.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Áàëàãàíîâ, êîòîðîìó äîñòàëñÿ çîëîòîé àðáàòîâñêèé ó÷àñòîê,

âñòðåâîæèëñÿ è òîãäà æå çàÿâèë, ÷òî íàðóøåíèÿ ýêñïëó-

àòàöèîííûõ íîðì íå ïîòåðïèò.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Ba³aganow, któremu przypad³ w udziale z³otodajny okrêg arbatowski,
zaniepokoi³ siê i natychmiast oœwiadczy³, ¿e nie dopuœci do narusze-
nia norm eksploatacyjnych.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Czasowniki z przedrostkiem y- t³umaczone s¹ za pomoc¹ czasowników
z ró¿nymi przedrostkami: óåõàòü — pojechaæ; óçíàòü — dowiedzieæ siê;
óñíóòü — zasn¹æ; óñëûøàòü — us³yszeæ; zob.:

Öàðü, ãîâîðèò, â çàãðàíèöó óåõàë, ñåé÷àñ íåâîçìîæíî.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Car, powiadaj¹, do zagranicy pojecha³, teraz to jest niemo¿liwe.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Óòðîì îí ñëûøàë, êàê õîçÿåâà ñîáèðàþòñÿ íà ðàáîòó, ïðè-

òâîðèëñÿ ñïÿùèì è äåéñòâèòåëüíî óñíóë, à êîãäà ïðîñíóëñÿ,

â äîìå íèêîãî íå áûëî.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)
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4 N.S. Awi³owa (ÀÂÈËÎÂÀ, 1976: 275) przypisuje ingresywom z przedrostkiem âç-/âñ- od-
cieñ intensywnoœci, szczególnie w po³¹czeniu z postfiksem -ñÿ (typ âñïëàêàòüñÿ).



Rano s³ysza³, jak starzy zbieraj¹ siê do pracy, uda³, ¿e œpi, i rzeczy-
wiœcie zasn¹³, a kiedy siê obudzi³, w domu nikogo ju¿ nie by³o.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ïîäõîäÿ, Ëèçà óñëûøàëà çâó÷íûé ãîëîñ: — Ìåáåëü â ñòèëå øèê-

ìîäåðí.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Zbli¿aj¹c siê, us³ysza³a wypowiedziane dŸwiêcznym g³osem s³owa:
Mebelki szyk-modern.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Przy omawianiu typów ekwiwalentów rosyjskich czasowników inicjalnego
RA w jêzyku polskim nale¿y uwzglêdniæ wspó³dzia³anie elementów kontekstu
ze znaczeniem leksykalnym czasownika inicjalnego w wyra¿aniu znaczenia
rozpoczêcia akcji5. Przy u¿yciu czasowników inicjalnych wa¿n¹ rolê odgry-
waj¹ bowiem elementy kontekstu, które wskazywaæ mog¹ na kontynuacjê
akcji czy te¿ jej przerwanie.

Czasowniki inicjalne od podstaw wyra¿aj¹cych akcje d³ugotrwa³e z nacis-
kiem na pocz¹tek akcji (zamieszkaæ, zapachnieæ, zastrajkowaæ) s¹ najbardziej
zbli¿one do rosyjskich ingresywów (czasowników typu çàãîâîðèòü ‘zacz¹æ
mówiæ’, çàêðè÷àòü ‘zacz¹æ krzyczeæ’), np.:

À ïîòîì çàæèâåì â Ñàìàðå, âîçëå ñâîåãî çàâîäèêà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

A potem zamieszkamy w Samarze przy naszej fabryczce.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Çàáàñòîâàëà Ìîñêîâñêî-Êàçàíñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Zastrajkowa³a Kolej Moskiewsko-Kazañska.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Â íåì çàïàõëî ëèñòâåííîþ ñûðîñòüþ ðàñïàðåííîãî âåíèêà, êàê

ïðè âõîäå â ïðåäáàííèê.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Zapachnia³o wilgotnymi liœæmi rozgrzanej ³aziebnej miote³ki, niczym
w przedsionku ³aŸni.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Wœród czasowników wyra¿aj¹cych akcje krótkotrwa³e z naciskiem na
pocz¹tek akcji najwiêcej jest czasowników oznaczaj¹cych wydawanie dŸwiê-
ków; zob.:
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Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ çàâåðòåëñÿ, çàñòîíàë, ñëîâíî êóðèöà, ñíåñ-

øàÿ ÿéöî, è ïîáåæàë ê Âëàäå ñ Íèêåøåé.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Wiktor Michaj³owicz zatrzepota³ siê, zagdaka³ jak kura po zniesieniu
jajka i pogna³ do Wo³odi i Nikieszy.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Îáèòàòåëü âåðõíåãî äèâàíà ïðèäèð÷èâî çàêàøëÿë.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Pasa¿er z górnego ³ó¿ka zakaszla³ znacz¹co.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Czasowniki od podstaw rozcz³onkowanych (multiplikatywnych) oznaczaj¹
akcjê sk³adaj¹c¹ siê z kilku (wielu) aktów, np. zamrugaæ ‘poruszyæ szybko po-
wiekami, mrugn¹æ kilkakrotnie’; zob.:

Ëèäî÷êà âñòðåïåíóëàñü, ÷àñòî-÷àñòî çàìèãàëà è ïðîâåëà ïàëü-

öàìè ïî ëáó.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Lidka drgnê³a, szybciutko zamruga³a powiekami i przesunê³a d³oni¹
po czole.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Çàñâåðêàëè òîïîðû, çàêà÷àëèñü ôàêåëû, çåìëÿ ðàçâåðçëàñü, è âî-

ðîíûå äðàêîíû ïîíåñëè åãî íà ïîæàð ãîðîäñêîãî òåàòðà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

B³ysnê³y przed nim toporki, zako³ysa³y siê pochodnie, zadudni³a zie-
mia i para potê¿nych jak smoki karych ogierów ruszy³a z kopyta,
wioz¹c go pod stoj¹cy w ogniu teatr miejski.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Kolejn¹ grupê stanowi¹ czasowniki kompleksowe, niezawieraj¹ce determi-
nacji akcji6, np. zadziwiæ siê, zawstydziæ siê, popatrzeæ, pos³uchaæ, us³yszeæ.
Czasowniki te tworzone s¹ od podstaw wyra¿aj¹cych stany duchowe i mental-
ne. Czêsto trudno okreœliæ, czy chodzi o stan krótkotrwa³y, czy o zainicjowa-
nie akcji; zob.:

ß ïîäîæäàë è ñíîâà íàäàâèë çâîíîê, è íå îòïóñêàë êíîïêè äî òåõ

ïîð, ïîêà íå ïîñëûøàëèñü øàãè è ãîëîñ Âå÷åðîâñêîãî ñïðîñèë: —
Êòî òàì?

(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)
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Odczeka³em, znowu nacisn¹³em dzwonek i nie odejmowa³em palca tak
d³ugo, a¿ us³ysza³em kroki i g³os Wieczerowskiego zapyta³: — Kto
tam?

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Wspó³dzia³anie elementów kontekstu ze znaczeniem leksykalnym czasow-
nika inicjalnego przejawia siê poprzez wyró¿nienie dwóch typów znaczeñ tem-
poralnych w czasie przesz³ym: znaczenia aorystycznego i znaczenia perfekto-
wego (STAWNICKA, 2009).

Przy wyra¿aniu znaczenia aorystycznego akcje nastêpuj¹ jedna za drug¹ —
rozpoczêcie nastêpnej akcji jest uwarunkowane zakoñczeniem akcji poprze-
dzaj¹cej, np.:

Âàéíãàðòåí çàøóðøàë ñèãàðåòíîé ïà÷êîé, çàãëÿíóë â íåå, ñìÿë

è ñïðîñèë âïîëãîëîñà: „Cèãàðåòû ó êîãî åñòü åùå?”
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Weingarten zaszeleœci³ paczk¹ po papierosach, zajrza³ do niej, zgniót³
i zapyta³ pó³g³osem: „Czy ma ktoœ jeszcze papierosy?”

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Nastêpowanie akcji jedna po drugiej zwi¹zane jest tak¿e ze wskazaniem
logicznego nastêpstwa wydarzeñ — rozpoczêcie kolejnej akcji nastêpuje po
zakoñczeniu poprzedniej, na której zainicjowanie wskazuje czasownik (lub
przynajmniej na jej krótkie trwanie z naciskiem na pocz¹tek), np.:

Âîäà çàøóìåëà ïî òðóáàì è ïîëèëèàñü.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Woda zaszumia³a w rurach, a potem chlusnê³a.
(M. Bu³hakow: Psie serce)

Inicjowanie i finalizowanie akcji mo¿e byæ wyra¿one w kontekœcie w spo-
sób eksplicytny:

Çâåçäà ãîâîðèëà ñî çâåçäîé ïî àçáóêå Ìîðçå, çàæèãàÿñü è ïî-

òóõàÿ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Gwiazdy porozumiewa³y siê ze sob¹ alfabetem Morse’a, zapalaj¹c siê

i gasn¹c na przemian.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

U¿ycie czasowników wyra¿aj¹cych zachowania werbalne lub innych
w funkcji verba dicendi w prepozycji b¹dŸ postpozycji w stosunku do frag-
mentu mowy zale¿nej i niezale¿nej nadaje czasownikom znaczenie zewnêtrz-
nego ograniczenia akcji. Czasownik inicjalny mo¿e staæ siê wêz³em zespa-
laj¹cym w narracji:
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— Óéäè èç-ïîä íîã! Ñêîðåé, ñêîðåé, ñêîðåé! — Çàêðè÷àë

Ôèëèïï Ôèëèïïîâè÷ íà âñå ñòîðîíû è ñòàë çâîíèòü âî âñå

çâîíêè, êàê ïîêàçàëîñü ïñó.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

— Nie pl¹cz siê pod nogami! Prêdzej, prêdzej, prêdzej! —
krzykn¹³ Filip Filipowicz na wszystkie strony i jak siê wyda³o psu,
zacz¹³ naciskaæ wszystkie dzwonki.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

Przy wyra¿aniu znaczenia perfektowego kontekst zawiera charakterystykê
sytuacji po rozpoczêciu akcji:

È, êîãäà îðêåñòð çàèãðàë ðóìáó, îí î÷óòèëñÿ âîçëå ñòîëèêà Âàðè,

ñäåëàë îáùèé ïîêëîí è, îáðàùàÿñü ê Âèòàëèþ, ïîïðîñèë ðàç-

ðåøåíèÿ ïðèãëàñèòü åãî äàìó.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

I gdy orkiestra zagra³a rumbê, podszed³ do stolika Wari, uk³oni³ siê
wszystkim, i zwracaj¹c siê do Witalija poprosi³ o pozwolenie zatañcze-
nia z jego dam¹.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Z wyra¿eniem znaczenia perfektowego zwi¹zane jest równie¿ u¿ycie cza-
sowników mówienia w œrodku wypowiedzi:

— ×òî âû åùå ñïðàøèâàåòå? — Çëîáíî çàðåâåë ïðîôåññîð,

— âñå ðàâíî îí óæå 5 ðàç ó âàñ óìåð. Êîëèòå!
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

— Pan siê jeszcze pyta? — wœciekle zarycza³ profesor. — Wszyst-
ko jedno, on ju¿ i tak zdech³ panu co najmniej piêæ razy. Niech pan
k³uje!

(M. Bu³hakow: Psie serce)

Êîãäà íà ñöåíó âûøåë êóïëåòèñò â ðóá÷àòîé áàðõàòíîé òîëñ-

òîâêå, ñìåíèâøèé ïåâèöó, èçâåñòíóþ â Ìàðüèíîé ðîùå, è çàïåë,

Èïïîëèò Ìàòâååâè÷ óæå ïîðÿäî÷íî çàõìåëåë è, (...) çàõëîïàë

â òàêò ëàäîøàìè è ñòàë ïîäïåâàòü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Kiedy po znanej w podmoskiewskich kabaretach œpiewaczce wszed³ na
estradê kuplecista w aksamitnej kurtce i zaœpiewa³, Hipolit Matwieje-
wicz, dobrze ju¿ podpity, zacz¹³ (...) klaskaæ rytmicznie w d³onie
i podœpiewywaæ.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (373). Wœród
ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem innego rodzaju akcji pojawi³y siê
zarówno ekwiwalenty ze znaczeniem inicjalnym (62), jak i ekwiwalenty nie-
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maj¹ce znaczenia inicjalnego. Do ekwiwalentów ze znaczeniem inicjalnym na-
le¿¹ czasowniki ewolutywne, wyra¿aj¹ce inicjalnoœæ zespolon¹ z augmenta-
tywnoœci¹. Komponentu znaczeniowego augmentatywnoœci (ewolutywnoœci)
nie zawieraj¹ czasowniki rosyjskie: âçáåñèòü êîãî-ë. — rozwœcieczyæ kogoœ7;
çàáîëåòü — rozchorowaæ siê; çàêàøëÿòüñÿ — rozkaszleæ siê; çàïëàêàòü —
rozp³akaæ siê; çàðåâåòü — rozp³akaæ siê, rozszlochaæ siê; çàõîõîòàòü — ro-
zeœmiaæ siê; çàñìåÿòüñÿ — rozeœmiaæ siê; çàãîðåòüñÿ — rozgorzeæ (o zu-
chwa³oœci); çàëèòüñÿ — rozdzwoniæ siê. Oto kilka przyk³adów:

Ïîñëå èçìåíû Ðàñèíà Ìîëüåð âíîâü çàáîëåë, è åãî âñå ÷àùå ñòàë

íàâåùàòü ïîñòîÿííûé åãî âðà÷ Ìîâèëëýí (...)
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Po zdradzie Racine’a Molier znów siê rozchorowa³, coraz czêœciej
zacz¹³ go odwiedzaæ jego lekarz domowy (...)

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Âîò ÿ è ñãîâîðèëà âàñ, — ïðèáàâèëà îíà è çàïëàêàëà.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Ot, zarêczy³am was — doda³a i rozp³aka³a siê.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Wœród ekwiwalentów wyra¿onych za pomoc¹ innego ni¿ inicjalny RA, nie-
wyra¿aj¹cych znaczenia inicjalnego (311), dominuj¹ ekwiwalenty semelfak-
tywnego RA. S¹ wœród nich przede wszystkim czasowniki od podstaw ozna-
czaj¹cych wydawanie dŸwiêków, w tym verba dicendi: âñêðè÷àòü —
krzykn¹æ, zakrzykn¹æ; çàáîðìîòàòü — b¹kn¹æ, mrukn¹æ; çàâåðåùàòü —
wrzasn¹æ; çàâîïèòü — krzykn¹æ, wrzasn¹æ; çàâûòü — wrzasn¹æ; çàêðè÷àòü

— krzykn¹æ, wrzasn¹æ, wykrzykn¹æ; çàîðàòü — wrzasn¹æ; çàïèùàòü —
pisn¹æ; çàñâèñòàòü — gwizdn¹æ; çàñòîíàòü — jêkn¹æ; çàøåïòàòü —
jêkn¹æ, szepn¹æ; konkretn¹ czynnoœæ fizyczn¹: çàäðîæàòü — wstrz¹sn¹æ;
ïîòàùèòü — pchn¹æ kogo (w jakim kierunku); postrzeganie zmys³owe: çà-

ïàõíóòü — buchn¹æ; çàñâåðêàòü — b³ysn¹æ; çàñâåòèòüñÿ, çàñèÿòü —
b³ysn¹æ; çàòðÿñòè — wstrz¹sn¹æ; zjawiska w przyrodzie: ïîâàëèòü (î ãóñ-
òîì äûìå) — buchn¹æ (o gêstym dymie); ïîâàëèòü (î ñíåãå) — sypn¹æ
(o gêstym œniegu); ïîëèòüñÿ (î âîäå) — chlusn¹æ (o wodzie); ïîñûïàòüñÿ

(î äîæäå) — sypn¹æ (o deszczu).
Czasowniki semelfaktywne jako ekwiwalenty rosyjskich czasowników ini-

cjalnych stosowane s¹ przede wszystkim do wyra¿ania znaczenia aorystyczne-
go, co stanowi uzasadnienie ich u¿ycia jako ekwiwalentów rosyjskich czasow-
ników inicjalnych; zob.:
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Îí ïîñìîòðåë íà íèõ ïðîñâåòëåííûìè ãëàçàìè, çàáîðìîòàë,

âñïëåñíóë ðóêàìè è, çàëèâàÿñü ñìåõîì, ïðîèçíåñ: — Âûñîêèé êëàññ!
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Spojrza³ na wróble rozjaœnionym wzrokiem, mrukn¹³ coœ do siebie,
klasn¹³ w d³onie i zawo³a³ g³oœnym, perlistym œmiechem: — Pierwszo-
rzêdne!

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Òóò ìåíÿ çàòðÿñëî, è ÿ ïðèâàëèëñÿ çàäîì ê ìîéêå.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Wstrz¹sn¹³ mn¹ dreszcz i opar³em siê o zlewozmywak.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Czasowniki mówienia pojawiaj¹ siê w stosunku do zdania wprowadza-
j¹cego cudz¹ wypowiedŸ w prepozycji:

Íî òóò Äèêñîí ïîäíÿë íà ðóêè î÷åðåäíîãî ìàëûøà è, îáåðíóâ-

øèñü, ïåðåäàë åãî êîìó-òî â òàìáóðå, è òîãäà çà ñïèíîé

Ãîðáîâñêîãî æåíñêèé ãîëîñ èñòåðè÷åñêè çàêðè÷àë: „Òîëèê ìîé!

Òîëèê...”
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Ale oto Dickson podniós³ na rêce kolejnego brzd¹ca i, odwróciwszy
siê, przekaza³ go komuœ do przedsionka, a wtedy za plecami Gorbow-
skiego kobiecy g³os krzykn¹³ histerycznie: „Mój Tolik! Tolik...”

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

oraz w postpozycji:

×òî çäåñü ïðîèçîøëî? — Çàêðè÷àëà îíà âäðóã.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Co tu siê sta³o?! — krzyknê³a nagle.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Zdarza siê tak¿e wyst¹pienie czasownika semelfaktywnego w œrodku wy-
powiedzi, co powoduje przesuniêcie punktu ciê¿koœci na pierwsz¹ czêœæ wypo-
wiedzi w przek³adzie:

Èäèîò! — Çàîðàë îí — Òû õîòü âíèç ñïóñêàëñÿ?
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Idiota! — wrzasn¹³. — Czy ty chocia¿ zszed³eœ na dó³?
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Czasowniki inicjalnego RA t³umaczone s¹ tak¿e za pomoc¹ czasowników
determinatywno-momentalnych. W sk³ad korpusu wchodz¹ równie¿ czasow-
niki mówienia i wydawania dŸwiêków8: çàáîðìîòàòü — wymamrotaæ; çà-
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âîð÷àòü — warkn¹æ; çàëåïåòàòü — wybe³kotaæ; çàëîïîòàòü ÷òî-òî —
wyszeptaæ coœ; çàðû÷àòü — warkn¹æ; çàñèïåòü — wychrypieæ; çàøåïòàòü

— wyszeptaæ; zob.:

Ïîï çàëîïîòàë ÷òî-òî íåïîíÿòíîå, íî, âèäíî, óìèëèòåëüíîå...
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Pop wyszepta³ coœ niezrozumia³ego, ale bez w¹tpienia b³agalnego.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Èíæåíåð, íå îãëÿäûâàÿñü, çàðû÷àë.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

In¿ynier warkn¹³, nie odwracaj¹c siê.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

W tekœcie przek³adu czasowniki determinatywno-momentalne pojawiaj¹ siê
w stosunku do zdania wprowadzaj¹cego cudz¹ wypowiedŸ zarówno w prepo-
zycji:

Ìàòóøêà ïðèñåëà íà ñòóë è áîÿçëèâî çàøåïòàëà: — Íîâîå äåëî

çàòåÿë...
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Ma³¿onka przysiad³a na brzegu krzes³a i z lêkiem wyszepta³a: — Zno-
wu jakiœ interes obmyœli³...

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

jak i w postpozycji:

— Åäóò! Åäóò! — ñòðåìèòåëüíî ñóõî çàøåïòàë îí ïîáåëå-

âøèìè ãóáàìè, êîãäà ñàíè ñòðåëîé âûëåòåëè ñíèçó (...)
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

— Jad¹! Jad¹! — wyszepta³ poœpiesznie suchymi poblad³ymi war-
gami, kiedy sanie jak strza³a wyprysnê³y z do³u (...)

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

oraz w œrodku wypowiedzi:

— Ãîñïîäèí Îáðè, — çàøåïòàë Áàðîí, — îí î÷åíü ïëîõ,

áåãèòå çà ñâÿùåííèêîì!
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

— Panie Aubry — wyszepta³ Baron — z nim jest bardzo Ÿle,
niech pan biegnie po ksiêdza!

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Czasownik zawo³aæ wyst¹pi³ w przek³adzie jako ekwiwalent nastêpuj¹cych
czasowników: âçìîëèòüñÿ, âîñêëèêíóòü, çàâîëíîâàëñÿ, çàêðè÷àòü, çàãîëî-

ñèòü, çàãîðÿ÷èòüñÿ, çàìû÷àòü, çàõðèïåòü, np.:
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— Ñòîé! — çàêðè÷àë âäðóã îòåö Ôåäîð âîçíèöå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— Stój! — zawo³a³ nagle ojciec Fiodor do woŸnicy.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

— Àõ òû ãîñïîäè! — çàâîëíîâàëñÿ ñòàðèê.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— O mój Bo¿e! — zawo³a³ staruszek.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

— Áåíäåð, — çàõðèïåë îí âäðóã, — âû çíàåòå, êàê ÿ âàñ óâà-

æàþ, íî âû íè÷åãî íå ïîíèìàåòå!
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— Panie Bender — zawo³a³ nagle — wie pan, jak pana szanujê,
ale pan siê na niczym nie zna.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

W nielicznych przyk³adach ekwiwalentem czasowników inicjalnych s¹ cza-
sowniki determinatywno-deminutywnego RA: çàêèâàòü — pokiwaæ; çàäðå-

ìàòü — zdrzemn¹æ siê; çàãîâîðèòü ñ êåì-ë. — porozmawiaæ; çàäðåìàòü —
przysn¹æ, augmentatywno-iteratywnego RA: çàêðè÷àòü — nawo³ywaæ, ku-
mulatywnego RA: çàäûìèëo — nadymi³o siê, oraz dystrybutywnego RA: ïî-

áåæàòü — rozbiec siê. Oto kilka przyk³adów:

Îí ñïðÿòàëñÿ ïîä îäåÿëî è, ãðóñòíî ðàçìûøëÿÿ î ñâîåé ïîëíîé

òðåâîã æèçíè, çàäðåìàë.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Ukry³ siê pod ko³dr¹ i rozmyœlaj¹c ¿a³oœnie o swoim pe³nym trosk ¿y-
ciu, zdrzemn¹³ siê.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

— Ñòðîéñÿ! Ñòðîéñÿ! — çàêðè÷àëè ëèíåéíûå.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Równaj, równaj! — nawo³ywali porz¹dkowi.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ïóáëèêà íàêîíåö ðàçîøëàñü, è àêòåðû ïîáåæàëè ïðîõëàæ-

äàòüñÿ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Wreszcie publicznoœæ siê rozesz³a, aktorzy zaœ rozbiegli siê w poszuki-
waniu och³ody.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

W analizowanych przek³adach odnotowano tak¿e jednostkowe przyk³ady
czasowników augmentatywnego RA grupy finalno-melioratywnej: çàïîäîç-

ðèòü — domyœliæ siê:
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Þðèé Àíäðååâè÷ áûë äîñòàòî÷íî îáðàçîâàí, ÷òîáû â ïîñëåäíèõ

ñëîâàõ âîðîæåè çàïîäîçðèòü íà÷àëüíûå ìåñòà êàêîé-òî

ëåòîïèñè, Íîâãîðîäñêîé èëè Èïàòüåâñêîé, íàñëàèâàþùèìèñÿ

èñêàæåíèÿìè ïðåâðàùåííûå â àïîêðèô.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Jurij Andriejewicz by³ dostatecznie oczytany, by w ostatnich s³owach
wiedŸmy domyœliæ siê pocz¹tkowych fragmentów jakiegoœ latopisu,
Nowogrodzkiego czy Hipackiego, zamienionych w apokryf przez na-
warstwione deformacje.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

1.1.1.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych (258)

Wœród ekwiwalentów werbalnych bez formantów modyfikacyjnych wystê-
puj¹ zarówno ekwiwalenty ze znaczeniem inicjalnym (69), jak i ekwiwalenty
niewyra¿aj¹ce znaczenia inicjalnego: ekwiwalenty rosyjskich czasowników ba-
zowych (68) oraz ekwiwalenty inne (121).

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem bez formantów mo-
dyfikacyjnych ze znaczeniem inicjalnym pojawi³y siê czasowniki: spojrzeæ,
spostrzec, ujrzeæ, zajrzeæ, zauwa¿yæ, zobaczyæ, jako ekwiwalenty rosyjskich
czasowników: óâèäåòü � spojrzeæ, spostrzec (siê), ujrzeæ, zauwa¿yæ; ïî÷óâ-

ñòâîâàòü � spostrzec; ïîëåçòü â ñóìêó � zajrzeæ do torebki; np.:

Íà óãëó óëèöû Ëåíñêèõ ñîáûòèé è Åðîôååâñêîãî ïåðåóëêà Âîðî-

áüÿíèíîâ óâèäåë ñâîåãî êîìïàíüîíà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Na rogu ulicy leskich Wydarzeñ i Jerofiejewskiego zau³ka Worobiani-
now ujrza³ swojego wspólnika.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Âîðîáüÿíèíîâ ïîäíÿë ãîëîâó è òîëüêî òåïåðü óâèäåë, ÷òî â êîì-

íàòå íèêîãî íåò.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Worobianinow podniós³ g³owê i dopiero teraz spostrzeg³, ¿e w pokoju
nie ma nikogo.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Znaczenie inicjalne ma równie¿ czasownik rozlec siê / rozlegaæ siê ‘daæ
(dawaæ siê) siê s³yszeæ; rozbrzmieæ (rozbrzmiewaæ)’, który wyst¹pi³ jako ekwi-
walent czasowników çàâûâàòü, ïîñëûøàòüñÿ oraz óñëûøàòü; zob.: çàâû-

âàòü (î ãîëîñàõ) � rozlegaæ siê (o wyciu); ïîñëûøàòüñÿ (î ãîëîñå, î ñèëü-
íîì ñòóêå, î çâîíå êîïûò, î áðåí÷àíüè êëþ÷åé, î øóìå, î ïëà÷åâíîì âîå,
î ñîïåíüè, î øàãàõ, î âîå) � rozlec siê (o g³osie, o gwa³townym pukaniu,
o têtencie kopyt, o brzêku kluczy, o szmerze, o p³aczliwym lamencie, o sapa-
niu, o krokach, o wrzasku); óñëûøàòü (î ãîëîñå) � rozlec siê (o g³osie):
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— Íàñëåäèëè çà ñîáîé, êàê ñâèíüè! — óñëûøàë îí ñòà-

ðóøå÷èé ãîëîñ ñ íèæíåé ïëîùàäêè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— Ale¿ naœwinili na schodach! — rozleg³ siê na ni¿szym piêtrze
jakiœ starczy g³os.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Òîïàëà îíà äî òåõ ïîð, ïîêóäà ñî ñöåíû íå ïîñëûøàëñÿ ãîëîñ

Ïîäêîëåñèíà: — Ãðàæäàíå!
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Tupa³a tak d³ugo, a¿ ze sceny rozleg³ siê g³os Podkolesina: — Oby-
watele!

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Czasownik ruszyæ ‘zacz¹æ posuwaæ siê w jakimœ kierunku, rozpocz¹æ wê-
drówkê, jazdê dok¹dœ’ wystêpuje w korpusie jako ekwiwalent czasowników:
ïîáåæàòü, ïîåõàòü, ïîéòè, ïîì÷àòüñÿ, çàøàãàòü, ïîâàëèòü (êó÷åþ), çà-

ðàáîòàòü, np.:

È îíè ïîøëè íà ðå÷êó ìèìî áåëûõ, óæå óñïåâøèõ íàêàëèòüñÿ íà

æàðêîì, òîëüêî ÷òî âçîøåäøåì ñîëíöå, êàìåííûõ ðàçâàëèí.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

I ruszyli nad rzeczkê obok bia³ych kamiennych ruin, które ju¿ siê
zd¹¿y³y nagrzaæ na s³oñcu.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Îí êèâíóë è óåõàë, à Ãîðáîâñêèé íåñïåøíî çàøàãàë ïî øîññå ðÿ-

äîì ñ äðóãèìè ëþäüìè, òàê æå íåòîðîïëèâî áðåäóùèìè â ãîðîä.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Skin¹³ g³ow¹ i odjecha³, a Gorbowski bez poœpiechu ruszy³ szos¹ wraz
z innymi ludŸmi, tak samo, w ¿ó³wim tempie, wlok¹cymi siê do miasta.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Ekwiwalentami czasownika çàãîâîðèòü s¹ czasowniki fazowe zacz¹æ,
podj¹æ ‘rozpocz¹æ coœ, zwykle rozpocz¹æ coœ ponownie’:

Çàãîâîðèë î ìîëîäûõ ëþäÿõ.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Zacz¹³ o m³odzie¿y.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ñòàëèí çàìîë÷àë, ïðîäîëæàÿ ìåäëåííî è íåñëûøíî õîäèòü ïî êà-

áèíåòó, ïîòîì çàãîâîðèë ñíîâà (...)
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Stalin zamilk³, nie przestaj¹c wolno, bezszelestnie spacerowaæ po ga-
binecie, po czym podj¹³ znowu (...)

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)
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Znaczenie inicjalne wyra¿ane jest tak¿e za pomoc¹ czasowników ze zna-
czeniem ruchu ukierunkowanego: çàòîïàòü âîí — wymaszerowaæ z kuchni,
przemieszczenia: ïîáåæàòü êóäà-ë. — udaæ siê dok¹d; ïîäóòü (î âåòðå) —
zerwaæ siê (o wietrze), przez przedrostkowy czasownik mówienia: çàãîâîðèòü

— przemówiæ, czasowniki wyra¿aj¹ce stan emocjonalny, do których nale¿¹
ekwiwalenty czasownika ïî÷óâñòâîâàòü z przedrostkami od- i wy-: ïî÷óâ-

ñòâîâàòü ÷òî-ë. — wyczuæ; ïî÷óâñòâîâàòü âñþ ñòåïåíü íåñ÷àñòüÿ — od-
czuæ ca³y ogrom nieszczêœæ; ïî÷óâñòâîâàòü îïàñíîñòü — wyczuæ niebezpie-
czeñstwo, oraz ekwiwalent czasownika âçáåñèòüñÿ — wœciec siê:

Ïîäóë âåòåð.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Zerwa³ siê wiatr.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

(...) îíà ñíîâà ïî÷óâñòâîâàëà âñþ ñòåïåíü íåñ÷àñòüÿ, îáðó-

øèâøåãîñÿ íà åå ñûíà: ìå÷åíûé, ãîíèìûé, îòâåðæåííûé, áåñ-

ïðàâíûé.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

(...) znów odczu³a ca³y ogrom nieszczêœæ, które spad³y na jej syna: na-
piêtnowany, zaszczuty, otoczony pogard¹, pozbawiony wszelkich praw.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Czasowniki polskie bez formantów modyfikacyjnych ze znaczeniem ini-
cjalnym, które wystêpuj¹ w korpusie jako ekwiwalenty rosyjskich czasowni-
ków inicjalnych, s¹ zarówno czasownikami niemotywowanymi: podj¹æ, rozlec
siê, ruszyæ, spojrzeæ, spostrzec, ujrzeæ, zacz¹æ, zajrzeæ, zobaczyæ, wœciec siê,
jak i derywatami od ekwiwalentu rosyjskiego czasownika bazowego: odczuæ,
przemówiæ, udaæ siê, wyczuæ, wymaszerowaæ, zerwaæ siê9.

Pojawiaj¹ce siê w przek³adzie polskim ekwiwalenty rosyjskich czasowni-
ków bazowych odnosz¹ siê do fazy przebiegu akcji lub zaistnienia stanu rezul-
tatywnego. Typ przek³adu, w którym odnotowano ró¿nicê faz miêdzy jêzykiem
orygina³u a jêzykiem przek³adu, w opracowaniu Aktionsarten w jêzyku rosyj-
skim i ich niemieckie translaty zosta³ nazwany permutacjami10 (STAWNICKA,
2002). Permutacje zwi¹zane s¹ z przek³adem znaczeñ fazowych. Charaktery-
zuj¹ siê ró¿nicami w wyra¿aniu fazy akcji miêdzy jêzykiem orygina³u i jêzy-
kiem przek³adu. Ró¿nice te ujawniaj¹ siê poprzez wyst¹pienie ekwiwalentu
wskazuj¹cego s¹siedni¹ fazê akcji (poprzedzaj¹c¹ lub nastêpuj¹c¹). Obecnoœæ
w przek³adzie czasownika wskazuj¹cego fazê intraterminaln¹ presuponuje —
podobnie jak wskazanie stanu rezultatywnego — zrealizowanie siê fazy ini-
cjalnej.
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Wœród ekwiwalentów rosyjskich czasowników bazowych wyró¿niæ mo¿na
dwie podgrupy. W pierwszej znalaz³y siê czasowniki, od których w tekœcie
przek³adu mo¿liwe by³oby utworzenie czasownika nale¿¹cego do inicjalnego
RA, natomiast w drugiej — takie, od których w tekœcie przek³adu nie jest
mo¿liwe utworzenie czasownika wyra¿aj¹cego inicjalny RA. W obu przypad-
kach t³umacze u¿yli ekwiwalentu czasownika bazowego, chocia¿ mo¿na
by³oby eksplicytnie wyraziæ inicjalnoœæ; w pierwszej podgrupie tak¿e przy
u¿yciu czasownika inicjalnego.

Do pierwszej podgrupy nale¿¹: czasowniki wyra¿aj¹ce dŸwiêki, w tym cza-
sowniki mówienia: çàâûâàòü (î âüþãå, î êëàêñîíàõ) — wyæ (o zamieci,
o klaksonach); çàêëåêîòàòü — ryczeæ; çàíûòü — deklamowaæ; czasowniki
ruchu: ïîéòè — iœæ; çàâåðòåòüñÿ — wirowaæ; ïîïëûòü (î êðàñíûõ êðóãàõ
ïåðåä ãëàçàìè) — wirowaæ (o czerwonych ko³ach przed oczami); ïîòàùèòü

— ci¹gn¹æ; czasowniki ze znaczeniem ‘byæ zajêtym czymœ’: çàáàñòîâàòü —
strajkowaæ; çàèíòåðåñîâàòüñÿ — interesowaæ siê; çàìîë÷àòü — milczeæ;
czasowniki ze znaczeniem krotnoœci: çàäûøàòü — sapaæ; çàòðÿñòèñü —
trz¹œæ siê; czasowniki percepcyjne: ïîñëûøàòüñÿ — s³ychaæ; ïîñëûøàëèñü

(î øàãàõ) — s³yszeæ (o krokach); óâèäåòü — widzieæ; óñëûøàòü — s³yszeæ;
czasowniki oznaczaj¹ce stan fizyczny lub psychiczny: âëþáèòüñÿ — kochaæ
siê w kimœ; óñíóòü — spaæ; çàêèïàòü (î ÿðîñòè) — kipieæ (o wœciek³oœci);
ïî÷óâñòâîâàòü — czuæ; czasowniki oznaczaj¹ce wydzielanie œwiat³a:
çààëåòüñÿ îãíÿìè — p³on¹æ œwiat³ami; modalne: çàõîòåòü(ñÿ) — chcieæ,
pragn¹æ, np.:

Îí ìàøèíàëüíî ïðîäîëæàë äåðæàòü ïðåäâîäèòåëÿ çà ãîðëî, íî

êîëåíè ó íåãî çàòðÿñëèñü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Wprawdzie trzyma³ nadal nieszczêsnego marsza³ka za gard³o, ale ko-
lana trzês³y mu siê ze strachu.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ïàøà, Ëèïà, Êîëîãðèâîâû, äåíüãè — âñå ýòî çàâåðòåëîñü â ãîëî-

âå ó íåé.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Pasza, Lipa, Ko³ogriwowowie, pieni¹dze — wszystko to wirowa³o

w g³owie Lary.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Tîò÷àñ æå ëîïíóëè ïî îáâîäó åãî ìíîãî÷èñëåííûå îâàëüíûå ëþêè,

è âûñûïàëè èç íèõ íà ïëîùàäü äëèííîíîãèå, çàãîðåëûå,

äåëîâèòûå, ãðîìêîãîëîñûå, — âûñûïàëè è ïîòàùèëè êàêèå-òî

ÿùèêè ñ ðàñòðóáàìè.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)
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B³yskawicznie pêk³y na jego obwodzie niezliczone owalne luki i na
plac wysypali siê d³ugonodzy, opaleni, rzeczowi, ha³aœliwi ch³opcy,
ci¹gn¹c jakieœ lejowato zakoñczone skrzynki, rozwijali wê¿e z dzi-
wacznymi koñcówkami.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Do drugiej podgrupy, obejmuj¹cej czasowniki, od których w tekœcie prze-
k³adu nie jest mo¿liwe utworzenie czasownika wyra¿aj¹cego inicjalny RA, na-
le¿¹: czasowniki oznaczaj¹ce dŸwiêki: çàãîâîðèòü — mówiæ; çàãîâàðèâàòüñÿ

(î îòòåïåëè) — gaworzyæ (o odwil¿y); çàèêàòüñÿ — j¹kaæ siê; çàêðè÷àòü

— wo³aæ11; stan fizyczny i psychiczny: âîçáóæäàòü (îòâðàùåíèå) — budziæ
coœ (o wstrêcie); konkretn¹ czynnoœæ fizyczn¹: çàäûøàòü — oddychaæ; çà-

ñóåòèòüñÿ (äàëüøå) — krz¹taæ siê (nadal), np.:

Áîðìåíòàëü çàñóåòèëñÿ äàëüøå.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Bormental krz¹ta³ siê nadal.
(M. Bu³hakow: Psie serce)

Îíà ñêîð÷èëàñü, çàñòîíàëà, çàêðûëà ãëàçà, òÿæåëî çàäûøàëà.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Skurczy³a siê, jêknê³a, zamknê³a oczy, oddycha³a coraz ciê¿ej.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Czasowniki bêd¹ce ekwiwalentami rosyjskich czasowników bazowych wy-
stêpuj¹ jako ekwiwalenty zarówno czasowników dokonanych, jak i niedokona-
nych. Jeœli w jêzyku rosyjskim u¿yty zosta³ inicjalny czasownik dokonany, na-
tomiast w przek³adzie — niedokonany, to ta sama akcja prezentowana jest
z dwóch ró¿nych punktów widzenia: jako akcja zainicjowana (faza inicjalna)
oraz jako akcja w przebiegu (faza intraterminalna):

Ãóäîê íà îáåä! Ñàøà óïàë âîçëå øòàáåëÿ. Êðàñíûå êðóãè ïî-

ïëûëè ïåðåä ãëàçàìè, ìîíîòîííûé ãóë ðàçëàìûâàë ãîëîâó.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Syrena, przerwa obiadowa! Sasza pad³ obok stosu beczek. Czerwone
ko³a wirowa³y mu przed oczami, monotonny huk rozsadza³ czaszkê.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

W tekœcie rosyjskim czasownik niedokonany odnosi siê do zainicjowania
fazy inicjalnej lub powtarzalnoœci akcji, np.:

ß, êàæåòñÿ, çàáîëåâàþ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Chyba jestem chory.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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W korpusie pojawi³y siê równie¿ ekwiwalenty wskazuj¹ce stan rezultatyw-
ny (czasownik byæ + przymiotnik): çàäåéñòâîâàòü — byæ sprawnym; ïîëþ-

áîïûòñòâîâàòü — byæ ciekawym; çàáîëåâàòü / çàáîëåòü — byæ chorym12:

Âïðî÷åì, â êëóáå ïîëÿðíèêîâ àâòîìàòèêà çàäåéñòâîâàíà, òåïëî,

óþòíî, à â áàðå ïðåêðàñíîé ðàäóãîé ñâåòÿòñÿ ñîñóäû ñ æèä-

êîñòÿìè, ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ îçàðåíèÿ òüìû ïîëÿðíûõ íî÷åé.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Zreszt¹ w klubie polarników automatyka by³a sprawna, ciep³o, przy-
tulnie, a w barze, jak wspania³a têcza, œwiec¹ naczynia z p³ynami do
rozjaœniania ciemnoœci polarnych nocy.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Inny typ permutacji zwi¹zany jest z u¿yciem w jêzyku rosyjskim verba
dicendi oraz ich ekwiwalentów funkcjonalnych w mowie niezale¿nej w œrodku
wypowiedzi. Nale¿y wskazaæ ró¿nicê interpretacji czasowników w postpozycji
(lub prepozycji) w stosunku do mowy niezale¿nej oraz w œrodku wypowiedzi
w zakresie roz³o¿enia akcentów znaczeñ fazowych, tj. przesuniêcie akcentu
z fazy inicjalnej na intraterminaln¹ fazê przebiegu:

— Äàâàé äåíüãè! Äåíüãè äàâàé! — çàêðè÷àë îí ñåðäèòî.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— Dawaj forsê! Dawaj forsê! — krzycza³ groŸnie.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

— Îñòàíîâèòå åãî! — çàêðè÷àëà æåíùèíà â ñîëîìåííîé

øëÿïå. — Îí ñãîðèò!
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— Zatrzymajcie go! — wo³a³a niewiasta w s³omkowym kapeluszu.
— Zginie w p³omieniach!

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

W poni¿szym przyk³adzie u¿ycie czasownika niedokonanego w przek³adzie
wynika z zastosowania formy czasu teraŸniejszego w znaczeniu czynnoœci
przysz³ej zaplanowanej:

— ß óæ ïîéäó, Äìèòðèé Àëåêñååâè÷, ïðîâîäèòå ìåíÿ... Ñïî-

êîéíîé íî÷è, Ëèäî÷êà.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— Idê, Dymitrze Aleksiejewiczu, mo¿e mnie pan odprowadzi do
drzwi? Dobranoc pani.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Wœród ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem bez formantu modyfika-
cyjnego, niewyra¿aj¹cych znaczenia inicjalnego oprócz ekwiwalentów rosyj-
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skich czasowników fazowych pojawi³a siê tak¿e doœæ zró¿nicowana grupa in-
nych ekwiwalentów. Wœród nich wyodrêbniaj¹ siê derywaty od ekwiwalentów
rosyjskiego czasownika bazowego lub ich synonimów. S¹ to czasowniki od
czasowników ruchu: ïîáåæàòü âíèç ïî ëåñòíèöå — zbiec po schodach;
ïîéòè íà êóõíþ — wyjœæ do kuchni; ïîéòè ê äâåðè — podejœæ do drzwi;
ïîëåòåòü — odlecieæ; ïîëåçòü â êàáèíåò — w³aziæ do gabinetu; ïîòå÷ü —
sp³ywaæ:

Ìàëÿíîâ âçÿë ÷àéíèê è ïîøåë îò Âàëüêèíîãî ñðàìà íà êóõíþ.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Malanów wzi¹³ czajnik i wyszed³ do kuchni, ¿eby nie ogl¹daæ hañby
Weingartena.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Ýõ, ÷îðò, ïîëåòåëè, ñïóãíóëè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

O, do diab³a, odlecia³y, sp³oszy³y siê.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Czasowniki powiedzieæ i odpowiedzieæ pojawi³y siê jako ekwiwalenty na-
stêpuj¹cych verbów dicendi lub czasowników wystêpuj¹cych w ich funkcji:
âîçìóòèòüñÿ — powiedzieæ (‘oburzyæ siê’)13; çàãàëäåòü — odpowiedzieæ
(‘wszcz¹æ ha³as’)14; çàãîâîðèòü — powiedzieæ (‘zacz¹æ mówiæ’); çàêðè÷àòü

— odpowiedzieæ (‘krzyczeæ, krzykn¹æ, zakrzyczeæ’); çàìàíåðíè÷àòü15 — po-
wiedzieæ; çàîðàòü — powiedzieæ (‘zacz¹æ krzyczeæ; zawrzeszczeæ’16):

— Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷! — çàêðè÷àë æåíñêèé ãîëîñ èç êî-

ìíàòû. — Íå ìîðî÷ü ìíå ãîëîâó!
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— Andrzeju Michaj³owiczu! — odpowiedzia³ mu z pokoju kobiecy
g³os. — Nie zawracajcie mi g³owy!

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

— Àëå! — Çàîðàë Ìàëÿíîâ. — Âàëüêà, ñëóøàé...
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— Halo! — powiedzia³ Malanów. — S³uchaj, Walka...
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Celowe jest wyró¿nienie wœród pozosta³ych ekwiwalentów czasowników
niemotywowanych oraz motywowanych. Wœród ekwiwalentów bêd¹cych cza-
sownikami niemotywowanymi wystêpuj¹ czasowniki ruchu ukierunkowanego
i przemieszczenia: ïîáåæàòü çà êåì-ë. — rzuciæ siê za kimœ; ïîåõàòü âìåñ-
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13 W nawiasach podano ekwiwalenty wed³ug WSRP.
14 W WSRP podano równie¿ pot. zaha³asowaæ, zawrzeszczeæ.
15 Brak w WSRP.
16 Abstrahujê od uwag na temat zró¿nicowania odcienia augmentatywnego w przek³adzie.



òå — wybraæ siê dok¹d; czasowniki wyra¿aj¹ce wydawanie dŸwiêków: çàãî-

âîðèòü, çàèíòåðåñîâàòüñÿ, çàíûòü, çàëåáåçèòü — odezwaæ siê; çàãî-

âîðèòü — przerwaæ; çàêðè÷àòü — wtr¹ciæ; czasowniki percepcyjne:
ïîñëûøàòüñÿ — wydaæ siê komuœ, zdawaæ siê; ïî÷óâñòâîâàòü — poj¹æ;
czasowniki ze znaczeniem konkretnej czynnoœci fizycznej: çàøàòàòüñÿ —
run¹æ; czasowniki oznaczaj¹ce procesy myœlowe: ïî÷óâñòâîâàòü — poj¹æ;
óâèäåòü — przekonaæ siê; ïîëþáîïûòñòâîâàòü — zastanawiaæ siê; âçäó-

ìàòü — postanowiæ; czasowniki wyra¿aj¹ce stan fizyczny i psychiczny: âîç-

ìóòèòüñÿ — oburzyæ siê17; çàõâîðàòü — zaniemóc. Oto kilka przyk³adów:

Ñîáðàâøèñü ñ ñèëàìè, Àííà Èâàíîâíà çàãîâîðèëà: — Âîò, èñïî-

âåäûâàòü õîòåëè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Chora zebra³a si³y i odezwa³a siê: — Chcieli, ¿ebym siê wyspowia-
da³a...

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Âåñíîþ 1632 ãîäà íåæíàÿ ìàòü çàõâîðàëà.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Wiosn¹ 1632 roku czu³a matka zaniemog³a.
(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

— ×òî ýòî çà øóòêè åùå? — âîçìóòèëñÿ Àëåøà Ïîïîâè÷.
— ß ãîëîäåí. Åäåì ñêîðåå êóäà-íèáóäü!

(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— Co to za g³upie kawa³y? — oburzy³ siê Alosza Popowicz. —
Jestem g³odny. JedŸmy dalej!

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Wœród ekwiwalentów bêd¹cych czasownikami motywowanymi wyst¹pi³y
derywaty od czasowników ruchu ukierunkowanego i przemieszczenia: ïî-

ëåçòü — siêgn¹æ; ïîñûïàòüñÿ (î áóìàæêàõ) — wrzuciæ karteczki; od cza-
sowników wyra¿aj¹cych wydawanie dŸwiêków: âîçâåñòèòü — og³osiæ; çà-

êðè÷àòü — zgromiæ kogoœ; çàêàøëÿòüñÿ — odchrz¹kn¹æ; od czasowników
percepcyjnych: ïîñëûøàòüñÿ — dobiec (o warkniêciu), dolecieæ (o zrzêdze-
niu); óâèäåòü — uœwiadomiæ sobie18; óñëûøàòü — podchwyciæ; óñëûøàòü

øóì — dobieg³ kogoœ odg³os czegoœ); od czasowników konkretnej czynnoœci
fizycznej: çàäâèãàòü ïëå÷àìè — wzruszyæ ramionami; çàøåâåëèòüñÿ — o¿y-
wiæ siê; çàñóåòèòüñÿ — o¿ywiæ siê; çàòîðîïèòüñÿ — przyspieszyæ; ðâàíóòü

ðîãîæó — zedrzeæ / zdzieraæ pokrycie; od czasowników oznaczaj¹cych proce-
sy myœlowe: ïî÷óâñòâîâàòü — zrozumieæ; ïî÷óâñòâîâàòü — uœwiadomiæ
sobie; od czasowników oznaczaj¹cych stan fizyczny i psychiczny: ïîëþáèòü
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18 Jest to czasownik odrzeczownikowy.



— przywi¹zaæ siê; wydzielanie œwiat³a: çàèãðàòü (î ñîëíöå) — odbiæ siê
(o s³oñcu). Oto kilka przyk³adów:

Ñåãîäíÿøíèé ñûð-áîð çàãîðåëñÿ â ëþäñêîé îòòîãî, ÷òî äíåì

êòî-òî íåëîâêî ïîâåðíóëñÿ â óçêîì ïðîõîäå èç áóôåòíîé è íå-

÷àÿííî òîëêíóë îôèöèàíòà Ñûñîÿ â òîò ñàìûé ìîìåíò, êîãäà

îí, èçîãíóâøèñü, áðàë ðàçáåã èç äâåðè â êîðèäîð ñ ïîëíûì

ïîäíîñîì íà ïðàâîé, ïîäíÿòîé êâåðõó ðóêå.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Dzisiejsza awantura wybuch³a w pokojach s³u¿bowych dlatego, ¿e
ktoœ obróci³ siê niezrêcznie w w¹skim przejœciu i niechc¹cy potr¹ci³
kelnera Sysoja w³aœnie w chwili, gdy ten, pochylony, bra³ rozbieg
z drzwi na korytarz z pe³n¹ tac¹ na prawej, uniesionej w górê rêce.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ïåðåä îòúåçäîì îí âûìûë åå âîäîé, è íà íåðîâíûõ áîêàõ „Àíòè-

ëîïû” çàèãðàëî ñîëíöå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Przed wyruszeniem w drogê wypucowa³ wóz i w pogiêtych b³otnikach
„Antylopy” odbi³o siê s³oñce.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

1.1.1.1.3. Związki stałe (60)

Badany korpus zawiera równie¿ zwi¹zki frazeologiczne ze znaczeniem ini-
cjowania czynnoœci (36 przyk³adów), np. çàáèòü â êîëîêîëà — uderzyæ w
dzwony ‘zacz¹æ dzwoniæ’; çàäâèãàòüñÿ: âñå çàäâèãàëîñü — zrobi³o siê poru-
szenie; çàðàáîòàòü âîâñþ — ruszyæ pe³n¹ par¹; zob.:

Íà ñîñåäíåé æåëòåíüêîé ñ áåëûì êîëîêîëüíå ÷òî åñòü ìî÷è çà-

áèëè â êîëîêîëà. Ñ êîëîêîëüíè ïîñûïàëèñü ãàëêè, ïîìèòèíãîâàëè

íàä ïëîùàäüþ è óíåñëèñü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Na pobliskiej bia³o-¿ó³tej dzwonnicy z ca³ej si³y uderzono w dzwony.
Z dzwonnicy poderwa³o siê stado wron, które odbywa³y nad placem
wiec i odlecia³y.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ñ òîãî ìîìåíòà, êàê ÿ ïðî÷èòàë òåëåãðàììó, âñå ìûñëè è ÷óâ-

ñòâà áûëè ó ìåíÿ êàê áû àíåñòåçèðîâàíû, à ñåé÷àñ âäðóã ðàçîì

ðàçìîðîçèëèñü, çàðàáîòàëè âîâñþ.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Od chwili, w której przeczyta³em depeszê, wszelkie moje myœli i uczu-
cia by³y jakby znieczulone, a teraz nagle odrêtwienie ust¹pi³o, wszyst-
ko ruszy³o pe³n¹ par¹.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)
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Odnotowano frazeologizmy z komponentem — czasownikiem ruchu
i przemieszczenia: çàêðóòèòüñÿ (î ìàøèíå) — machina posz³a w ruch; ïî-

íåñòèñü ñòðåëîþ — pomkn¹æ jak strza³a:

Çàêðóòèëàñü ìàøèíà, èñêàëè äîêóìåíòû, ãîòîâèëè ñïðàâêè.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Machina posz³a w ruch, wyszukiwano dokumenty, przygotowywano
zaœwiadczenia.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Oíà ïîíåñëàñü ñòðåëîþ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Klacz pomknê³a jak strza³a.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

a tak¿e zwi¹zek z czasownikiem ruszyæ (çàøàãàòü, ïîòàùèòüñÿ — ruszyæ
w drogê):

Óòðî áûëî òàê ïðåëåñòíî, ÷òî äàæå Èïïîëèò Ìàòâååâè÷,

ñïðûñíóòûé ãîðíûì âîçäóõîì, çàøàãàë áîäðåå â÷åðàøíåãî.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Ranek by³ tak piêkny, ¿e nawet Hipolit Matwiejewicz, orzeŸwiony gór-
skim powietrzem, ruszy³ w drogê raŸniejszym, ni¿ poprzedniego dnia,
krokiem.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Na zainicjowanie nowego stanu wskazuj¹ zwi¹zki: çaãîðåòüñÿ — wy-
buchn¹æ p³omieniem; çàäðåìûâàòü — wpadaæ w drzemkê19, zapadaæ w sen;
çàñíóòü — zapaœæ w sen; çàñûïàòü — zapadaæ w sen; çàðäåòüñÿ —
sp³on¹æ rumieñcem20; ïî÷óâñòâîâàòü îáëåã÷åíèå — doznaæ wyraŸnej ulgi;
ïî÷óâñòâîâàòü âñþ âàæíîñòü ìèíóòû — zdaæ sobie sprawê z powagi sy-
tuacji, np.:

Îñòàï ñðàçó æå ñåðäèòî çàñíóë, çàñíóëè Áàëàãàíîâ ñ Êîçëåâè÷åì,

à Ïàíèêîâñêèé âñþ íî÷ü ñèäåë ó êîñòðà è äðîæàë.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Ostap natychmiast mocno zasn¹³; Ba³aganow i Kozlewicz tak¿e zapadli

w sen; tylko Panikowski ca³¹ noc siedzia³ przy ognisku i dygota³.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Zainicjowanie stanu emocjonalnego wyra¿aj¹ np. ekwiwalenty çàïëàêàòü

— wybuchn¹æ p³aczem, uderzyæ w p³acz; çàñìåÿòüñÿ — wybuchn¹æ œmie-
chem, parskn¹æ œmiechem ‘zacz¹æ siê œmiaæ’; çàõîòåòüñÿ — przysz³a komuœ
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19 Por. zapaœæ w drzemkê ‘pogr¹¿yæ siê we œnie, w zadumie, zasn¹æ, zamyœliæ siê’ (modyfi-
kacja wymieniaj¹ca; wymiana na czasownik z tego samego pola semantycznego).

20 Jest to modyfikacja zwi¹zku oblaæ siê rumieñcem ‘zaczerwieniæ siê mocno na twarzy’.



ochota21; ïîäðóæèòüñÿ — zawrzeæ przyjaŸñ ‘poznaæ kogoœ, zacz¹æ siê z kimœ
przyjaŸniæ’; ïî÷óâñòâîâàòü ê êîìó-ë. æàëîñòü — zrobi³o siê komuœ kogoœ
¿al; zob.:

Çðèòåëè çàñìåÿëèñü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Widownia wybuchnê³a œmiechem.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

È âäîâà çàïëàêàëà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

I wdowa uderzy³a w p³acz.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Îí ÿâíî âûäåëÿë ìåíÿ ñðåäè ïðî÷èõ êóðñàíòîâ, ìû ïîäðóæèëèñü

è ïåðâûå ãîäû âñòðå÷àëèñü, ìîæíî ñêàçàòü, ðåãóëÿðíî.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Dania wyraŸnie mnie faworyzowa³, zawarliœmy przyjaŸñ i w pierw-
szych latach spotykaliœmy siê, mo¿na powiedzieæ, regularnie.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Frazeologizm coœ przysz³o, wpad³o komuœ do g³owy ‘ktoœ wpad³ na jakiœ
pomys³, ktoœ nioczekiwanie pomyœla³ o czymœ, czego dot¹d nie bra³ pod uwa-
gê’ wyst¹pi³ jako ekwiwalent czasowników âçäóìàòü, âñïëûòü, a tak¿e
zwi¹zku âçáðåñòè â ãîëîâó, np.:

Ìàðê íà ñâîáîäå, ïî-ïðåæíåìó íà÷àëüíèê ñòðîèòåëüñòâà!.. Äåëî

íå â íåì! Êàê òàêîå âçáðåëî åìó â ãîëîâó?
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

A wiêc Mark jest na wolnoœci, nadal kieruje kombinatem! To nie o niego
chodzi! ¯e te¿ coœ takiego mog³o mu w ogóle przyjœæ do g³owy?

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Åñëè âû âçäóìàåòå òóò æå ñêîðîïîñòèæíî ñêîí÷àòüñÿ, òî

ïîñòàâèòå ìåíÿ ýòèì â ãëóïîå ïîëîæåíèå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Gdyby panu przysz³o do g³owy w jakiœ raptowny sposób rozstaæ siê
z ¿yciem, wpakowa³by mnie pan w nader k³opotliw¹ sytuacjê.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Pojawi³y siê ekwiwalenty czasowników çàáðåìåíåòü — zajœæ w ci¹¿ê
oraz zajœæ22, a tak¿e çàæèòü èíà÷å — zmieniæ siê w ¿yciu na lepsze23:
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21 Modyfikacja wymieniaj¹ca zwi¹zku odesz³a komuœ ochota do czegoœ; komponent wymie-
niany i wymieniaj¹cy pozostaj¹ w relacji antonimicznej.

22 Elipsa zwi¹zku zajœæ w ci¹¿ê.
23 Zmieniæ siê na lepsze ‘polepszyæ siê, poprawiæ siê’. Modyfikacja rozwijaj¹ca zwi¹zku po-

przez dodanie cz³onu. Modyfikacje sta³ych zwi¹zków wystêpuj¹ce w przek³adzie zosta³y sklasy-



Ìðà÷íî, ñ òàêèì âèäîì, áóäòî Ëåíà çàáåðåìåíåëà òîëüêî äëÿ

òîãî, ÷òîáû äîñàäèòü åìó, äîáàâèë:
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Ponuro, z tak¹ min¹, jakby Lena zasz³a w ci¹¿ê wy³¹cznie po to, ¿eby
zrobiæ mu na z³oœæ, doda³:

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ekwiwalenty niewyra¿aj¹ce znaczenia inicjalnego (24 przyk³ady) wskazuj¹
na fazê intraterminaln¹ (przebiegu), np. frazeologizm mleæ jêzykiem (� çàðà-

áîòàòü ÿçûêîì):

Çàðàáîòàë ÿçûêîì!
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Jak katarynka! Miele i miele tym jêzykiem!
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

a tak¿e analityzmy werbo-nominalne (çàõîòåòü — mieæ ochotê, byæ w stanie
‘mieæ mo¿liwoœæ, si³y, móc (coœ zrobiæ)’; çàõîòåòüñÿ îòêàøëÿòüñÿ — mieæ
ochotê odchrz¹kn¹æ).

Znaczenie krótkiego trwania akcji wyra¿aj¹ ekwiwalenty czasowników:
çàðåâåòü — wydaæ krzyk; çàøåïòàòü: çàøåïòàòü âñëåä — rzuciæ szeptem;
çàøåïòàòüñÿ — zamieniæ szeptem kilka s³ów24; a tak¿e çàâîïèòü — wydaæ
okrzyk; çàòðÿñòè: êîãî-ë. çàòðÿñëî — dreszcz wstrz¹sn¹³ kimœ, np.:

Íåñêîëüêî ñåêóíä ðåáÿòèøêè, îòêðûâ ðòû, ñìîòðåëè íà íåãî,
ïîòîì êòî-òî âåñåëî âçâèçãíóë, êòî-òî âîèíñòâåííî çàâîïèë,
è âñåé òîëïîé îíè ïîáåæàëè çà Ãàáîé, êîòîðûé óæå âûãëÿäûâàë

ñ ðû÷àíèåì èç-çà äåðåâüåâ.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Przez kilka sekund dzieciaki z otwartymi ustami patrzy³y na niego,
potem któreœ weso³o pisnê³o, inne wyda³o okrzyk bojowy i wszystkie
hurmem rzuci³y siê za Gab¹, który przemyka³ rycz¹c pomiêdzy drze-
wami.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Ïðè âèäå ñâîèõ êîììåð÷åñêèõ âðàãîâ Áåçåí÷óê îò÷àÿííî ìàõíóë

ðóêîé, îñòàíîâèëñÿ è çàøåïòàë âñëåä Âîðîáüÿíèíîâó: — Óñòó-

ïëþ çà òðèäöàòü äâà ðóáëèêà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)
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fikowane m.in. przez: S. B¥BÊ (1989), J. LIBERKA (1998), A. PAJDZIÑSK¥ (1993), J. STAWNICK¥

(1997).
24 Modyfikacja rozwijaj¹ca zwi¹zku zamieniæ z kimœ s³owo, pó³ s³owa, dwa s³owa, dwa zda-

nia itp. ‘porozmawiaæ z kimœ przez chwilê’.



Na widok swoich handlowych konkurentów Bezenczuk desperacko
machn¹³ rêk¹ i rzuci³ szeptem za oddalaj¹cym siê Worobianinowem:

— Oddam za trzydzieœci dwa rubelki.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

1.1.1.1.4. Ekwiwalenty opisowe (198)

Wœród ekwiwalentów wyra¿aj¹cych znaczenie inicjalne (162 przyk³ady)
wyró¿niæ mo¿na podgrupê z czasownikiem fazowym zacz¹æ25. W podgrupie
tej przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ (83%) stanowi¹ po³¹czenia czasownika fazowego
zacz¹æ z ekwiwalentem czasownika bazowego lub jego synonimem. Czasow-
nik fazowy zacz¹æ wyst¹pi³ z ekwiwalentem czasownika bazowego lub jego
synonimem oznaczaj¹cym wydawanie dŸwiêków: âñêðè÷àòü — zacz¹æ wo³aæ;
çàáîðìîòàòü — zacz¹æ mamrotaæ; çàâèçæàòü — zacz¹æ piszczeæ; çàãîâî-

ðèòü — zacz¹æ mówiæ, zacz¹æ rozmawiaæ; çàææóæàòü — zacz¹æ brzêczeæ;
çàêðè÷àòü — zacz¹æ krzyczeæ; przemieszczenie w przestrzeni: çàáåãàòü —
zacz¹æ biegaæ; çàâåðòåòüñÿ — zacz¹æ siê obracaæ; çàãîâîðèòü ïî-íåìåöêè

— zacz¹æ mówiæ po niemiecku26; çàïðûãàòü — zacz¹æ skakaæ; çàõîäèòü ïî

êîìíàòå — zacz¹æ spacerowaæ po pokoju; çàøàãàòü çà êåì-ë. — zacz¹æ iœæ
za kimœ; ïîïëûòü — zacz¹æ p³yn¹æ; ïîòàùèòü — zacz¹æ ci¹gn¹æ; krotnoœæ
akcji: çàäðîæàòü — zacz¹æ dygotaæ, zacz¹æ trz¹œæ siê; çàêàøëÿòüñÿ —
zacz¹æ kaszleæ; çàñîïåòü — zacz¹æ sapaæ; zajêcia profesjonalne i nieprofesjo-
nalne: çàèãðàòü — zacz¹æ graæ; çàïåòü — zacz¹æ œpiewaæ; çàðàáîòàòü —
zacz¹æ pracowaæ; çàñîïåòü — zacz¹æ ssaæ fajkê; çàòàíöåâàòü — zacz¹æ
tañczyæ; çàõëîïîòàòü — zacz¹æ siê krz¹taæ; stan fizyczny i psychiczny: çà-

ñìåÿòüñÿ — zacz¹æ siê œmiaæ; çàóëûáàòüñÿ — zacz¹æ siê uœmiechaæ; pro-
cesy przyrody: çàçåëåíåòü (î ðîùå) — zacz¹æ siê zieleniæ (o zagajniku);
ïîéòè (î ñíåãå) — zacz¹æ padaæ (o œniegu); procesy mentalne: çàïîäîçðèòü

— zacz¹æ kogoœ podejrzewaæ; wydzielanie œwiat³a: çàñâåðêàòü — zacz¹æ
b³yskaæ; zob.:

Âèíòû çàâåðòåëèñü â îáðàòíóþ ñòîðîíó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Œruby parowca zaczê³y siê obracaæ w przeciwn¹ stronê.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Åäâà, âûéäÿ çà ïîðîã, îíà áûñòðî çàãîâîðèëà. — Òèøå, îáîðîíè

Áîã, óñëûøàò.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Ledwie wyszli za próg, zaczê³a mówiæ poœpiesznie: — Ciszej, na
mi³oœæ bosk¹, bo us³ysz¹.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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25 W jednostkowych przyk³adach j¹æ: çàõëîïàòü — j¹æ trzaskaæ.
26 Znaczenie umiejêtnoœciowe.



Â îòâåò â çàïåðòîé âàííîé ïî ñòåíàì ÷òî-òî çàïðûãàëî, îá-

ðóøèëèñü òàçû, äèêèé ãîëîñ Øàðèêîâà ãëóõî ïðîðåâåë çà äâåðüþ:

— Óáüþ íà ìåñòå...
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

W odpowiedzi w ³azience coœ zaczê³o skakaæ po œcianach, spad³y mied-
nice i dziki g³os Szarikowa zarycza³ za drzwiami: Zabijê na miejscu...

(M. Bu³hakow: Psie serce)

Znalaz³y siê tu tak¿e przyk³ady reprezentuj¹ce typ kontekstu „sprzê¿enie
faz inicjalnych”27. W jêzyku polskim pojawi³ siê w takim kontekœcie czasow-
nik fazowy z bezokolicznikiem czasownika bêd¹cego ekwiwalentem rosyjskie-
go czasownika bazowego, np.:

Íî ÷àñàì ê äåâÿòè â ðàçíûõ êîíöàõ ãîðîäà çàìóðëûêàëè,
çàñîïåëè è çàñâèñòàëè îðêåñòðû.

(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Ale ko³o dziewi¹tej, w licznych punktach miasta zaczê³y warczeæ, sa-

paæ i prychaæ orkiestry.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Âñå çàõîõîòàëè è çàõëîïàëè, ïðèíÿâ ýòî çà ñîçíàòåëüíóþ îñ-

òðîòó (...)
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Wszyscy zaczêli siê œmiaæ i klaskaæ, bior¹c to za zamierzony dowcip (...)
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Odnotowano kilka przyk³adów z czasownikiem zacz¹æ oraz sta³ymi
zwi¹zkami: çàæèòü èíòåëëåêòóàëüíîé æèçíüþ — zacz¹æ prowadziæ ¿ycie
intelektualne; çàòàñêàòü êîãî-ë. ïî ñóäàì — zacz¹æ ci¹gaæ kogoœ po
s¹dach; çàêðè÷àòü âî âñþ ãëîòêó — zacz¹æ wrzeszczeæ na ca³e gard³o;
çàïëàêàòü ëåäÿíûìè ñëåçàìè — zacz¹æ p³akaæ lodowatymi ³zami28; çà÷àñ-

òèòü â ãîñòè — zacz¹æ czêœciej chodziæ w goœci; a tak¿e z ekwiwalentami
opisowymi: çàåðçàòü â êðåñëå — zacz¹æ niespokojnie krêciæ siê na krzeœle;
çàèãðàòü ñâîå — zacz¹æ wykonywaæ swój repertuar; çàòîðîïèòüñÿ —
zacz¹æ przyspieszaæ kroku; çàøåïòàòüñÿ — zacz¹æ siê szeptem naradzaæ:

Íå ïðèäÿ íè ê êàêîìó ñîãëàøåíèþ, îáå ñòîðîíû îñòàëèñü íà

ìåñòå è óïðÿìî çàèãðàëè êàæäàÿ ñâîå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Wobec niemo¿noœci porozumienia siê, obie strony pozosta³y na placu
boju i ka¿da z nich zaczê³a wykonywaæ swój repertuar.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
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27 O typie kontekstu „sprzê¿enie faz inicjalnych” („ñîïðÿæåííîñòü íà÷àëüíûõ ôàç”) zob.:
ÁÎÍÄÀÐÊÎ, 1971: 187—188; 1987: 254; STAWNICKA, 2009.

28 W przek³adzie wyst¹pi³a kalka; por. p³akaæ rzewnymi ³zami ‘p³akaæ ¿a³oœnie’ (USJP).



Ìóæ÷èíû çàøåïòàëèñü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Mê¿czyŸni zaczêli siê szeptem naradzaæ.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

W przek³adach u¿yte zosta³y tak¿e ekwiwalenty opisowe z czasownikiem
fazowym zacz¹æ i czasownikiem wyra¿aj¹cym inny RA: augmentatywny: çà-

ïîäîçðèòü — zacz¹æ siê doszukiwaæ czegoœ; deminutywno-iteratywny: çà-

òÿíóòü — zacz¹æ podœpiewywaæ; çàãðåìåòü (î òîïîðàõ) — zacz¹æ postuki-
waæ (o siekierach); çàêðÿõòåòü — zacz¹æ postêkiwaæ; çàïåòü — zacz¹æ
podœpiewywaæ; zob.:

Ïîòîì, òîìèìûå íåÿñíûì ïðåä÷óâñòâèåì, îíè òèõîíüêî çàòÿ-

íóëè: „Áûñòðû, êàê âîëíû, äíè íàøåé æèçíè”.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Nastêpnie, pod dzia³aniem niejasnego przeczucia, zaczêli cichutko
podœpiewywaæ: „Szybko, jak fale, p³yn¹ dni ¿ycia”.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Îí çàáåãàë ïî êîìíàòå è çàïåë.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Zacz¹³ biegaæ po pokoju i podœpiewywaæ.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

È òóò æå â Áóðáîíå çàãðåìåëè òîïîðû è ïîëåòåëà ãèïñîâàÿ

ïûëü.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

I zaraz zaczê³y w Petit Bourbon postukiwaæ siekiery, wzbi³ siê do
góry gipsowy py³.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Odnotowano równie¿ nieliczne przyk³ady po³¹czeñ czasownika zacz¹æ
z rzeczownikiem odczasownikowym od czasownika bêd¹cego ekwiwalentem
czasownika bazowego: çàâîäèòü ðàçãîâîð — zaczynaæ rozmowê; çàãîâîðèòü

— zacz¹æ rozmowê29; çàäâèãàòüñÿ: òîëïà çàäâèãàëàñü — w t³umie zacz¹³
siê gwar; çàøóìåòü: òîëïà çàøóìåëà — w t³umie zacz¹³ siê ruch; çàñóå-

òèòüñÿ — zaczê³a siê krz¹tanina; çàáåãàòü — zaczê³o siê bieganie; çàìà-

õàòü ðóêàìè — zaczê³o siê machanie rêkami:

Òîëïà çàøóìåëà è çàäâèãàëàñü.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

W t³umie zacz¹³ siê gwar i ruch.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)
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29 Tak¿e çàãîâîðèòü — wszcz¹æ rozmowê.



W korpusie pojawi³y siê ekwiwalenty opisowe, których komponentem jest
czasownik rozlec siê oraz ruszyæ, np. çààïëîäèðîâàòüñÿ — rozlec siê (o okla-
skach); çàñìåÿòüñÿ � rozlec siê (o œmiechu); çàâèçæàòü: âñå çàâèçæàëî —
rozleg³ siê przeraŸliwy zgrzyt; çàõîõîòàòü — rozlec siê (o chichotach):

Âñå çàâèçæàëî, è Èïïîëèòó Ìàòâååâè÷ó ïîêàçàëîñü, ÷òî îí

ïîïàë â öàðñòâî çóáíîé áîëè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Nagle rozleg³ siê przeraŸliwy zgrzyt. Hipolit Matwiejewicz mia³ wra-
¿enie, i¿ nagle znalaz³ siê w królestwie bólu zêbów.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

W jednym przyk³adzie w jêzyku rosyjskim u¿yty zosta³ czasownik niedo-
konany od czasownika inicjalnego, wskazuj¹cy rozpoczêcie fazy inicjalnej:

Âñåì ñòàëî íåóäîáíî. Ïåòð Êóçüìè÷ êðÿêíóë, Âñåâîëîä Ñåðãååâè÷

ïåðåâåë ðàçãîâîð íà äðóãîå, è òîëüêî Ñàøà, çàêèïàÿ ãíåâîì, íî

ñäåðæèâàÿ ñåáÿ, âñòàë è ïîïðîñèë ðàñïèñàòü ïóëüêó.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Wszyscy poczuli siê niezrêcznie. Piotr KuŸmicz chrzakn¹³. Wsiewo³od
Siergiejewicz zmieni³ temat rozmowy i tylko Sasza czuj¹c narasta-

j¹cy gniew, nie potrafi³ sie opanowaæ, wsta³ i poprosi³ o podliczenie
partii.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

oraz wyst¹pi³ ekwiwalent opisowy z negacj¹: çàìîë÷àòü — nie odezwaæ siê.
W korpusie pojawi³y siê ekwiwalenty opisowe niewyra¿aj¹ce znaczenia

inicjalnego (36): z czasownikami innego rodzaju akcji: âçìîëèòüñÿ — za-
wo³aæ b³agalnym g³osem30; çàâîëíîâàòñÿ — zawo³aæ z przejêciem; çàêðè-

÷àòü — zawo³aæ chórem; z czasownikami bez formantów modyfikacyjnych
i niewyra¿aj¹cymi RA: çàâîëíîâàòüñÿ — poruszyæ siê gwa³townie; çàì-

îë÷àòü: îíè îáà çàìîë÷àëè — zapad³a cisza31; çàñêàêàòü — podskoczyæ
w miejscu; çàøåïòàòü — powiedzieæ coœ szeptem; ïîëþáîïûòñòâîâàòü —
spytaæ z zaciekawieniem:

— Âåðíî, âåðíî, ìîãóò óñëûøàòü, — çàøåïòàë Îñòàï

áûñòðî.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— Racja, racja, mog¹ us³yszeæ — powiedzia³ Ostap zdyszanym
szeptem.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
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30 Czasownik determinatywno-momentalnego rodzaju akcji. O interpretacji typu inicjalnoœci
decyduj¹ czynniki kontekstowe.

31 Zapaœæ w znaczeniu ‘nastaæ, nast¹piæ’ (USJP).
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Ekwiwalent opisowy wyra¿aæ mo¿e tak¿e stan rezultatywny: âçâîëíîâàòü —
dzia³aæ silnie na wyobraŸniê; çàìîë÷àòü — byæ cicho; çàîõàòü è çààõàòü — byæ
czymœ zaskoczonym; ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì — byæ wniebowziêtym:

Ýòî âçâîëíîâàëî âåëèêîãî êîìáèíàòîðà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Dzia³a³o to silnie na wyobraŸniê wielkiego kombinatora.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Èïïîëèò Ìàòâååâè÷ ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Hipolit Matwiejewicz by³ wniebowziêty.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

1.1.1.2. Ekwiwalenty polskich czasowników
inicjalnego rodzaju akcji w języku rosyjskim (569)

1.1.1.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (491)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikiem tego samego rodzaju akcji (435).
W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem tego samego RA wyst¹pi³y
rosyjskie czasowniki z przedrostkiem çà- jako ekwiwalenty polskich czasowni-
ków inicjalnych z przedrostkiem za-. Odnotowano wœród nich derywaty od cza-
sowników oznaczaj¹cych wydawanie dŸwiêków, w tym wydawanie dŸwiêków
przez cz³owieka, oraz verba dicendi: zabrzêczeæ — çàçâåíåòü; zadzwoniæ
(o podkowach) — çàçâåíåòü (î ïîäêîâàõ); zagwizdaæ — çàñâèñòåòü; zary-
czeæ — çàðåâåòü, çàðû÷àòü; zar¿eæ — çàðæàòü; zaœwistaæ — çàñâèñòåòü;
zaœwiszczeæ (o strza³ach) — çàñâèñòåòü (o ñòðåëàõ); zatrzeszczeæ — çà-

òðåùàòü; zawyæ — çàîðàòü; zazgrzytaæ — çàñêðèïåòü; od czasowników
oznaczaj¹cych krotnoœæ akcji: zabêbniæ palcami — çàáàðàáàíèòü ïàëüöàìè;
zachwiaæ siê — çàêà÷àòüñÿ; zadr¿eæ — çàäðîæàòü; zadygotaæ — çàäðî-

æàòü, çàòðÿñòèñü; od czasowników oznaczaj¹cych stan psychiczny i fizycz-
ny: zachorowaæ — çàáîëåòü, çàõðîìàòü; zasn¹æ — çàñíóòü, óñíóòü32; za-
œmiaæ siê — çàñìåÿòüñÿ; od czasowników ze znaczeniem konkretnej czynnoœci
fizycznej: zaciekawiæ siê, zainteresowaæ siê — çàèíòåðåñîâàòüñÿ; zafalowaæ
(o t³umie) — çàâîëíîâàòüñÿ (î òîëïå); zapaliæ — çàêóðèòü; zapl¹saæ, zatañ-
czyæ — çàïëÿñàòü; zawirowaæ — çàâåðòåòüñÿ; od czasowników ozna-
czaj¹cych wydzielanie œwiat³a: zaiskrzyæ siê — çàèñêðèòüñÿ; zamajaczyæ
(o œwiate³ku) — çàìàÿ÷èòü (î ñâåòå); zamigotaæ (o latarniach) — çàìèãàòü

(î ôîíàðÿõ)33; oraz od innych czasowników: zaœmierdzieæ czym — çàïàõíóòü:
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32 W jednostkowym przypadku pojawi³ siê czasownik óñíóòü jako ekwiwalent czasownika
zasn¹æ.

33 W jednostkowych przyk³adach ekwiwalentami czasowników z tym przedrostkiem by³y cza-
sowniki z przedrostkiem ïî-: zamieszkaæ — ïîñåëèòüñÿ; zaprzyjaŸniæ siê — ïîäðóæèòüñÿ.



Pojecha³a wprost na ³ukowaty most nad spokojn¹ rzek¹. Gdy podkowy
klaczy zadzwoni³y na kamieniach, obejrza³a siê. Kobieta wci¹¿ sta³a
przed karczm¹.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Îíà íàïðàâèëàñü ïðÿìî íà äóãîîáðàçíûé ìîñò íàä ñïîêîéíîé ðå-

êîé. Êîãäà ïîäêîâû êîáûëû çàçâåíåëè ïî êàìíÿì, îíà îãëÿíóëàñü.

Æåíùèíà âñå åùå ñòîÿëà ïåðåä òðàêòèðîì.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Pani jest nielitoœciwa. A gdybym zachorowa³, a nie by³oby w pobli¿u
lekarza?...

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Âû áåçæàëîñòíû, À åñëè ÿ çàáîëåþ è âáëèçè íå áóäåò âðà÷à?
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Ciri zatañczy³a, balansuj¹c wyci¹gniêtymi rêkami.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Öèðè çàïëÿñàëà, áàëàíñèðóÿ âûòÿíóòûìè ðóêàìè. Îí îòñòóïèë

ê íîñó, îïóñòèë ìå÷.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

W oczach Nikodema Dyzmy zawirowa³a bia³a obszerna sala, czarne
plamy fraków, barwne suknie pañ.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Ïðîñòîðíûé áåëûé çàë, ÷åðíûå êëÿêñû ôðàêîâ, ðàçíîöâåòíûå ïÿ-

òíà äàìñêèõ òóàëåòîâ çàêà÷àëèñü â ãëàçàõ Äûçìû34.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem za- s¹ czasowniki z przed-
rostkiem â-, âñ-/âñ-: zakochaæ siê — âëþáèòüñÿ; zaniepokoiæ siê — âñòðåâî-

æèòüñÿ; zawyæ — âçâûòü, np.:

Pafnucy zaniepokoi³ siê powa¿nie. Wiedzia³ ju¿ od dawna, ¿e nie po-
winien pokazywaæ siê ludziom, (...)

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Ïàôíóòèé âñòðåâîæèëñÿ. Îí óæå äàâíî ïîíÿë, ÷òî åìó íå ñëå-

äóåò ïîêàçûâàòüñÿ ëþäÿì, ïîòîìó ÷òî, â îòëè÷èå îò çâåðåé, èì

íèêàê íå âòîëêóåøü, êàêîé òû äîáðûé, ñìèðíûé è õîðîøèé ìåä-

âåäü.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

W Balbinie zakocha³ siê na œmieræ i ¿ycie od pierwszego spojrze-
nia (...)

(J. Chmielewska: Pafnucy)
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34 Zainicjowanie akcji i trwanie podkreœla czynnoœæ towarzysz¹ca. Zainicjowanie akcji wy-
nika z mno¿noœci subiektu i z wiedzy ekstralingwistycznej.
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Òóò óæ îñòîëáåíåë Ïàôíóòèé. Ïðàâäà, â Áàëüáèíó îí âëþáèëñÿ

ñ ïåðâîãî âçãëÿäà, âëþáèëñÿ òàê ñèëüíî, ÷òî ñèëüíåå è íåëüçÿ,

ïîëþáèë íà âñþ æèçíü (...)
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Czasowniki z przedrostkiem po- t³umaczone s¹ przez czasowniki z przed-
rostkiem ïî-. Wyst¹pi³y wœród nich ekwiwalenty od czasowników ruchu:
pocwa³owaæ — ïîì÷àòüñÿ; pocz³apaæ — ïîøëåïàòü; pojechaæ — ïîåõàòü;
polecieæ — ïîëåòeòü; powlec — ïîòàùèòü; od czasowników oznacza-
j¹cych stany: poczuæ — ïî÷óâñòâîâàòü, oraz od innych czasowników: po-
wiaæ ch³odem — ïîâåÿòü õîëîäîì; posypaæ siê (o pytaniach) — ïîñûïàòüñÿ

(î âîïðîñàõ)35:

Pad³y znowu dwa strza³y i znowu dwa. Jad¹cy przed nami szwadron
zatrzyma³ siê; dwie armaty i dwa jaszczyki galopem popêdzi³y na-
przód, kilku jezdnych pocwa³owa³o na najbli¿sze wzgórza.

(B. Prus: Lalka)

Ñíîâà äâàæäû ãðÿíóëà ïóøêà, ïîòîì åùå è åùå ðàç. Åõàâøèé

ïåðåä íàìè ýñêàäðîí îñòàíîâèëñÿ; äâå ïóøêè ñ çàðÿäíûìè

ÿùèêàìè ïîì÷àëèñü ãàëîïîì âïåðåä, íåñêîëüêî âñàäíèêîâ

ïîñêàêàëè íà áëèæàéøèå õîëìû.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Sz³a lekkim, swobodnym krokiem, gdy poczu³a na sobie czyjœ uwa¿ny
wzrok... Jednak wyró¿nia³a siê w tym t³umie!

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Îíà øëà ëåãêèì, ñâîáîäíûì øàãîì è âäðóã ïî÷óâñòâîâàëà íà

ñåáå ÷åé-òî âíèìàòåëüíûé âçãëÿä... Âèäèìî, îíà ÷åì-òî îò-

ëè÷àëàñü îò òîëïû.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

Wœród ekwiwalentów wyra¿anych czasownikami z innymi przedrostkami
wyst¹pi³y jednostkowe przyk³ady: usn¹æ — óñíóòü; us³yszeæ — óñëûøàòü

oraz ekwiwalenty czasownika zdenerwowaæ siê36: çàíåðâíè÷àòü, âñòðåâî-

æèòüñÿ:

— Teraz usn¹³, wiêc jakby siê zapad³, mogê powiedzieæ — nie ma
go.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

— Ñåé÷àñ îí óñíóë, ñòàëî áûòü, êàê áû ïðîïàë, âðîäå è íåòó

åãî.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)
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35 W jednostkowym przyk³adzie pojawi³ siê inny przedrostek: pos³yszeæ pisk — óñëûøàòü.
36 Czasownik kompleksowy, niezawieraj¹cy determinacji akcji.



— O czym wy, (...) mówicie? — zdenerwowa³ siê Geralt. — Hê?
Mo¿e ktoœ wreszcie zdradzi, o co tutaj chodzi?

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Î ÷åì, (...) âû ãîâîðèòå? — çàíåðâíè÷àë Ãåðàëüò. —
À? Ìîæåò, êòî-íèáóäü ñêàæåò íàêîíåö, â ÷åì òóò äåëî?

(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Do czasowników kompleksowych niezawieraj¹cych determinacji akcji na-
le¿y czasownik us³yszeæ, np.:

— Vogel — us³yszeli g³os Pfistera — proszê przyjechaæ natych-
miast do sztabu.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

— Ôîãåëü, — óñëûøàëè îíè ãîëîñ Ïôèñòåðà, — ïðîøó âàñ

íåìåäëåííî ïðèáûòü â øòàá.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

Uwzglêdnienie wspó³dzia³ania elementów kontekstu ze znaczeniem leksy-
kalnym czasownika inicjalnego prowadzi do kilku spostrze¿eñ. W korpusie po-
jawi³y siê czasowniki wyra¿aj¹ce akcje d³ugotrwa³e z naciskiem na pocz¹tek,
najbardziej zbli¿one do rosyjskich ingresywów37, np.:

Zapachnia³o oran¹ ziemi¹. Dymem.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Çàïàõëî ïàøíåé. Äûìîì.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Czasowniki od podstaw rozcz³onkowanych (multiplikatywnych) oznaczaj¹
akcjê sk³adaj¹c¹ siê z kilku (wielu) aktów, np.:

Rega³y zadr¿a³y, stosiki ksi¹g zadygota³y i runê³y (...)
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ñòåëëàæè çàäðîæàëè, ñòîïêè êíèã çàêà÷àëèñü è ðóõíóëè (...)
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Znaczenie aorystyczne wskazuje na nastêpstwo akcji, które mo¿e byæ
zwi¹zane tak¿e ze wskazaniem logicznego nastêpstwa wydarzeñ. Rozpoczêcie
kolejnej akcji nastêpuje po zakoñczeniu poprzedniej, na której zainicjowanie
wskazuje czasownik:

Na s¹siednim drzewie coœ zaszeleœci³o, spad³a szyszka i na ga³êzi po-
kaza³a siê wiewiórka.

(J. Chmielewska: Pafnucy)
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37 Czasowników typu çàãîâîðèòü ‘zacz¹æ mówiæ’, çàêðè÷àòü ‘zacz¹æ krzyczeæ’.



Íà ñîñåäíåì äåðåâå çàøåëåñòåëè âåòêè, óïàëà øèøêà è ïîÿ-

âèëàñü áåëêà.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

W kontekœcie w sposób eksplicytny mo¿e byæ wyra¿one inicjowanie i fina-
lizowanie akcji:

Pieñ zadymi³, zasycza³ i przygas³. S³oni¹tko znów nabra³o w tr¹bê
wody i znów wyla³o.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

(...) äåðåâî çàäûìèëîñü, çàøèïåëî. Ñëîíåíîê îáëèë åãî åùå ðàç —
è îãîíü ñîâñåì ïîãàñ.

(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

U¿ycie czasowników wyra¿aj¹cych zachowania werbalne lub innych
w funkcji verbów dicendi w prepozycji lub postpozycji w stosunku do frag-
mentu mowy zale¿nej i niezale¿nej nadaje czasownikom znaczenie zewnêtrz-
nego ograniczenia akcji:

Zoltan Chivay zarycza³ w g³os. — Wy tak nie s¹dzicie, panowie?
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Çîëòàí Õèâàé çàðû÷àë âî âåñü ãîëîñ: — Âû òàê äóìàåòå, ãîñ-

ïîäà?
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

— Geralt... — zajêcza³ rozdzieraj¹co poeta.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Ãåðàëüò... — äóøåðàçäèðàþùå çàñòîíàë ïîýò.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Przy wyra¿aniu znaczenia perfektowego kontekst zawiera charakterystykê
sytuacji po rozpoczêciu akcji, wskazuj¹c na stan rezultatywny:

Przed nami zamajaczy³o œwiate³ko, p³ynê³y dwie d³onie, os³aniaj¹c
chwiejny p³omyk œwiecy.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Ïåðåä íàìè çàìàÿ÷èë ñâåò — äâå ðóêè ïëûëè, îñòîðîæíî çàñëî-

íÿÿ ïëàìÿ ñâå÷è.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Z wyra¿eniem znaczenia perfektowego zwi¹zane jest równie¿ u¿ycie cza-
sowników mówienia w œrodku wypowiedzi:

— Wasza mi³oœæ, ja... — wybe³kota³, przyklêkaj¹c, jeden z nosi-
cieli z³otych ³añcuchów. — Ja nie chcia³em... Martwiæ... Niepokoiæ...
Wasza mi³oœæ...

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)
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— Âàøå ñèÿòåëüñòâî, ÿ... — çàáîðìîòàë, ïðåêëîíÿÿ êîëåíî,

îäèí èç çëàòîíîñöåâ, ïîçâÿêèâàÿ öåïÿìè. — ß íå õîòåë... îãîð-

÷àòü... áåñïîêîèòü... âàøå ñèÿòåëüñòâî...
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Wystêpuj¹ce w kontekœcie typu „sprzê¿enie faz inicjalnych” czasowniki
inicjalne s¹ t³umaczone na jêzyk rosyjski równie¿ przez czasowniki inicjalne,
np.:

Pan Schweitzer zadygota³ mocno, zacharcza³, zaœwiszcza³ i zazgrzyta³.
Potem œcich³ i znieruchomia³.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ãîñïîäèí Øâàéöåð ñèëüíî çàäðîæàë, çàõðèïåë è çàñòîíàë. Ïî-

òîì çàòèõ è çàìåð.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Ptaki skuli³y siê, zadr¿a³y, jakby je sparzy³ promieñ lub uderzy³
gwa³towny podmuch. Zakwili³y, zaœpiewa³y, zaklekota³y, zaœwista³y,
zaæwierka³y.

(A. Zaniewski: Cywilizacja ptaków)

Ïòèöû ñúåæèëèñü, çàäðîæàëè, êàê áóäòî èõ îáæåã ñîëíå÷íûé

ëó÷ èëè óäàðèë ðåçêèé ïîðûâ âåòðà. Îíè çàùåáåòàëè, çàïåëè,
çàêëåêîòàëè, çàñâèñòåëè, çà÷èðèêàëè.

(A. Çàíåâñêèé: Öèâèëèçàöèÿ ïòèö)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikiem innego rodzaju akcji (56). W roli
ekwiwalentów polskich czasowników inicjalnych wyst¹pi³y czasowniki aug-
mentatywne grupy ewolutywnej (14 przyk³adów)38, np. zap³onê³y (o oczach)
— ðàçãîðåòüñÿ (î ãëàçàõ); zap³on¹æ (o niebie) — ðàñöâåòèòüñÿ (î íåáå);
zaœmiaæ siê — ðàññìåÿòüñÿ; zdenerwowaæ siê — ðàçíåðâíè÷àòüñÿ, ðàçãíå-

âàòüñÿ; zirytowaæ siê — ðàçâîëíîâàòüñÿ; zniecierpliwiæ siê — ðàññåð-

äèòüñÿ, np.:

Ciemne oczy Filippy zap³onê³y zimnym gniewem. Ale t¹, która siê
odezwa³a, by³a Sheala de Tancarville.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Òåìíûå ãëàçà Ôèëèïïû ðàçãîðåëèñü õîëîäíûì ãíåâîì. Íî çàãî-

âîðèëà íå îíà. Çàãîâîðèëà Øåàëà äå Òàíêàðâèëëü.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

— Na litoœæ bosk¹, nie zadawajcie mu ¿adnych pytañ — zdener-

wowa³a sie Marianna. — Zaczekajcie, a¿ on zje! Przecie¿ to jest nie
do zniesienia, ten be³kot!

(J. Chmielewska: Pafnucy)
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38 Ewolutywa wyra¿aj¹ oprócz inicjalnoœci m.in. odcieñ narastania intensywnoœci akcji.



— Ðàäè Áîãà, äàéòå åìó ñïîêîéíî ïîåñòü! — ðàçãíåâàëàñü

Ìàðèàííà. — Âèäèòå æå, âñå ðàâíî íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ. Ïî-

äîæäèòå íåìíîãî. Óæ êàê îí ìåíÿ íåðâèðóåò, êàê íåðâèðóåò!
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Nagle ktoœ z t³umu zaœmia³ siê. Kilka osób zawtórowa³o. A za chwilê
ze œmiechu ryczeli ju¿ wszyscy.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Íåîæèäàííî êòî-òî èç òîëïû ðàññìåÿëñÿ. Íåñêîëüêî ÷åëîâåê

ïîääåðæàëè. À ÷åðåç ìèíóòó õîõîò îõâàòèë óæå âñåõ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

W roli ekwiwalentów inicjalnego RA pojawi³y siê tak¿e czasowniki innych
RA (42 przyk³ady), przede wszystkim semelfaktywne. Wœród semelfaktywów
bêd¹cych ekwiwalentami polskich czasowników inicjalnych wyst¹pi³y czasow-
niki od podstaw oznaczaj¹cych wydawanie dŸwiêków, w tym verba dicendi:
zachichotaæ — õìûêíóòü, óëûáíóòüñÿ; zachrz¹kaæ — êàøëÿíóòü, ïðî-

êàøëÿòüñÿ; zarechotaæ — õèõèêíóòü; zaskrzypieæ — ñêðèïíóòü; zawyæ —
êðèêíóòü; od podstaw krotnych: zachwiaæ siê — ïîêà÷íóòüñÿ; zadrgaæ —
äðîãíóòü; zakolebaæ ³odzi¹ — êà÷íóòü ëîäêó; zako³ysaæ — øåëîõíóòüñÿ;
zako³ysaæ ³odzi¹ — êà÷íóòü ëîäêó; zako³ysaæ siê — ïîêà÷íóòüñÿ; od pod-
staw oznaczaj¹cych wydzielanie œwiat³a: zalœniæ — áëåñíóòü; okreœlaj¹cych
konkretn¹ czynnoœæ fizyczn¹: zanurkowaæ — ïîäíûðíóòü, íûðíóòü.

Czasowniki semelfaktywne jako ekwiwalent polskich czasowników inicjal-
nych pojawiaj¹ siê przede wszystkim przy wyra¿aniu znaczenia aorystycznego:

Lampa zgas³a. Zaskrzypia³a deska pod³ogi, potem fotel.
(K. Boruñ: Próg nieœmiertelnoœci)

Ëàìïà ïîãàñëà, ñêðèïíóëà äîñêà ïîëà, ïîòîì êðåñëî.
(K. Áîðóíü: Ãðàíü áåññìåðòèÿ)

Czasowniki mówienia wystêpuj¹ w postpozycji w stosunku do zdania
wprowadzaj¹cego cudz¹ wypowiedŸ39:

— Bardzo bliskiej? — zarechota³a Angouleme.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— È î÷åíü áëèçêîãî? — õèõèêíóëà Àíãóëåìà.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Odnotowano tak¿e wyst¹pienie czasownika semelfaktywnego w œrodku
wypowiedzi:

— Ciotka! — zawy³a Angouleme. — Ciotka, nie umieeeraaaj!
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)
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39 W korpusie brak przyk³adów, w których czasowniki inicjalne, maj¹ce jako ekwiwalenty
semelfaktywa, wyst¹pi³yby w prepozycji.



— Òåòå÷êà! — êðèêíóëà Àíãóëåìà. — Òåòå÷êà, íå óìèðàé!
Òåòå÷êà!

(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Polski czasownik zawyæ ma znaczenie krótkiego trwania akcji z naciskiem
na pocz¹tek, co jednak w tym kontekœcie powoduje ró¿nice w usytuowaniu
punktu ciê¿koœci wypowiedzi miêdzy orygina³em a przek³adem.

Czasowniki determinatywno-momentalnego RA oznaczaj¹ce dŸwiêki, w tym
dŸwiêki wydawane przez cz³owieka, odnotowano w powieœci A. Sapkowskiego
Pani Jeziora40, np. zabrzmieæ — ïðîçâó÷àòü; zaburczeæ — ïðîáóð÷àòü; za-
grzmieæ (o wystrzale) — ïðîãðåìåòü (î âûñòðåëå); zaryczeæ — ïðîõðèïåòü;
zasepleniæ — ïðîøåïåëÿâèòü; zasyczeæ — ïðîøèïåòü; zaszeptaæ — ïðîøåï-

òàòü, np.:

Tym razem mê¿czyzna uniós³ twarz, ogorza³¹, ciemn¹ jak garbowana
skóra. Zaburcza³, zachrz¹ka³, ruchem pokrytego siw¹ szczecin¹ pod-
bródka wskaza³ na zamocowane na burcie drewniane motowid³o
nikn¹c¹ w wodzie linkê, napiêt¹ ruchem ³odzi.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Íà ýòîò ðàç êðåïûø ïîäíÿë çàãîðåëîå, òåìíîå êàê äóáëåíàÿ

êîæà ëèöî, ÷òî-òî ïðîáóð÷àë, ïðîêàøëÿëñÿ, äâèæåíèåì çà-

ðîñøåãî ñåäîé ùåòèíîé ïîäáîðîäêà óêàçàë íà óêðåïëåííóþ íà

áîðòå äåðåâÿííóþ ìîòàëêó è ñêðûâàþùóþñÿ â âîäå ëåñêó, íà-

òÿíóòóþ äâèæåíèåì ëîäêè.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Czasowniki, których ekwiwalenty wyra¿aj¹ znaczenie determinatywno-mo-
mentalne, wyst¹pi³y w stosunku do fragmentów mowy niezale¿nej zarówno
w postpozycji:

— G³ów nie uniesiem... — zaszepta³ ktoœ za plecami Puszczyka.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Íå ñíîñèòü íàì ãîëîâ... — ïðîøåïòàë êòî-òî çà ñïèíîé

ó Ôèëèíà.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

— By³o raz tak — zasycza³ Bonhart — ¿e porz¹dni ludzie bali siê
wiedŸminów bardziej ni¿ potworów.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Áûëî âðåìÿ, — ïðîøèïåë Áîíàðò, — êîãäà ïîðÿäî÷íûå

ëþäè áîÿëèñü âåäüìàêîâ ïóùå ÷óäîâèù.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)
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40 Ponad po³owa przyk³adów (37), w których w roli ekwiwalentu czasownika inicjalnego
wystêpuje czasownik determinatywno-momentalny, pochodzi w³aœnie z tej powieœci.



jak i — doœæ czêsto — w œrodku cudzej wypowiedzi41:

— Nie mów mi tylko — zaburcza³a — ¿e to z nim musia³abym...
¯e to on... Jeœli to on, to nigdy w ¿yciu.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Òîëüêî íå ãîâîðè, — ïðîáóð÷àëà Öèðè, — ÷òî ìíå ïðè-

øëîñü áû ñ íèì... ×òî ýòî îí... Åñëè ýòî îí, òî íèêîãäà â æè-

çíè...
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Odnotowano jednostkowe przyk³ady z czasownikiem determinatywno-de-
minutywnego RA: zapukaæ do drzwi — ïîñòó÷àòü â äâåðü42:

Ktoœ zapuka³ do drzwi zakrystii. Ksi¹dz wsta³ i otworzy³. Na progu
sta³a stara Indianka.

(K. Boruñ: Próg nieœmiertelnoœci)

Êòî-òî ïîñòó÷àë â äâåðü ðèçíèöû. Ñâÿùåííèê îòêðûë åå. Íà

ïîðîãå ñòîÿëà ñòàðàÿ èíäèàíêà.
(K. Áîðóíü: Ãðàíü áåññìåðòèÿ)

1.1.1.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych (65)

W 6 przyk³adach ekwiwalent, chocia¿ nie jest wyra¿ony czasownikiem ini-
cjalnego RA, wyra¿a jednak zainicjowanie akcji: pójœæ do swego pokoju —
îòïðàâèòüñÿ â ñâîè êîìíàòû; pójœæ — äâèíóòüñÿ; pos³yszeæ — ðàçäàòüñÿ

(î ãîëîñàõ); popêdziæ w las — áðîñèòüñÿ â ëåñ; zab³ysn¹æ na twarzy — ïî-

ÿâèòüñÿ íà ëèöå; zamigotaæ — ïîêàçàòüñÿ:

— Ta dziewczynka sz³a i nagle coœ zawo³a³a. Wtedy j¹ zobaczy³y.
Sp³oszy³y siê oczywiœcie i dosyæ gwa³townie popêdzi³y w las, jak to
jest z dzikami, bezmyœlnie narobi³y okropnego ³omotu i przerazi³y j¹
do nieprzytomnoœci.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

— À äåâî÷êà øëà è øëà. È âäðóã ÷òî-òî êðèêíóëà. Òîëüêî

òîãäà îíè åå óâèäåëè. Íó, êàê âîäèòñÿ, ïåðåïîëîøèëèñü è áðîñè-

ëèñü â ëåñ. Ñ òîïîòîì è òðåñêîì, çíàåòå âåäü, êàêîé øóì ïîäíè-

ìàåòñÿ, êîãäà áåãóò êàáàíû. Âîò è ïåðåïóãàëè áåäíÿæêó.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Rozmawiano jeszcze kilka chwil, po czym Dyzma poszed³ do swego
pokoju.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

58 1. Modyfikacje temporalne w jêzyku rosyjskim i polskim

41 Korpus nie zawiera przyk³adów polskich czasowników inicjalnych wystêpuj¹cych w pre-
pozycji w stosunku do fragmentów mowy niezale¿nej, których ekwiwalentami by³yby rosyjskie
czasowniki determinatywno-momentalnego RA.

42 W znaczeniu czasownika inicjalnego zawarte jest kilkakrotne powtórzenie akcji.



Ïîáîëòàëè åùå íåìíîãî, è Äûçìà îòïðàâèëñÿ â ñâîè êîìíàòû.
(Ò. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Nastêpny ciemnoró¿owy dziób zamigota³ w otworze skorupki i Kea
rozkrzycza³a siê ze szczêœcia.

(A. Zaniewski: Cywilizacja ptaków)

Âîò åùå îäèí òåìíî-ðîçîâûé êëþâèê ïîêàçàëñÿ â îòâåðñòèè

ñêîðëóïêè, è Êåÿ çàêðè÷àëà îò ñ÷àñòüÿ.
(A. Çàíåâñêèé: Öèâèëèçàöèÿ ïòèö)

W przek³adzie pojawi³y siê ekwiwalenty polskich czasowników bazowych
lub ich synonimy (20 przyk³adów). W przypadku wszystkich odnotowanych
przyk³adów, w których ekwiwalentem polskich czasowników inicjalnych s¹
ekwiwalenty czasowników bazowych lub ich synonimy, mo¿liwe jest w tekœ-
cie przek³adu utworzenie czasownika wyra¿aj¹cego RA: poturlaæ siê po mu-
rawie — ëåòåòü ïî òðàâå; za³kaæ — ðûäàòü; zakolebaæ siê (o t³umie) —
êîëåáàòüñÿ; zamieszkaæ — æèòü; zapukaæ — ñòó÷àòü; zadudniæ — ñòó-

÷àòü; zafurkotaæ (o proporcach) — ïîëîñêàòüñÿ (î çíàìåíàõ); zadudniæ
(o bêbnie) — áèòü (î áàðàáàíå); zawyæ — âûòü.

Wybór ekwiwalentu polskiego czasownika bazowego powoduje wyekspo-
nowanie fazy intraterminalnej czasowników czynnoœciowych:

T³um siê w milczeniu zakoleba³, przestêpuj¹c w niecierpliwoœci z nogi
na nogê.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Òîëïà ìîë÷àëèâî êîëåáàëàñü, îò íåòåðïåíèÿ ïåðåñòóïàÿ ñ íîãè íà

íîãó.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Wchodzili do ciasnej kuchenki ma³ego mieszkanka w jednym z bloków
osiedla robotniczego na Kole, w którym zamieszkali urzêdnicy i jedy-
nie ci z robotników, których sta³e zarobki by³y ze wszech miar zagwa-
rantowane.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Ðåáÿòà âõîäèëè â òåñíóþ êóõíþ ìàëåíüêîé êâàðòèðû â äîìå íà

Êîëå, ãäå æèëè ñëóæàùèå è ðàáî÷èå, èìåþùèå ïîñòîÿííûé

çàðàáîòîê.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

Pojawienie siê ekwiwalentu polskiego czasownika bazowego czasowników
oznaczaj¹cych zainicjowanie nowego stanu powoduje wskazanie fazy postter-
minalnej po zaistnieniu tego stanu:

Kaœka nieufnie rêk¹ dotknê³a grubej Ksiêgi. Lak zapachnia³ ¿ywic¹
w ca³ej kuchni.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)
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Êàñüêà íåäîâåð÷èâî ïðèêîñíóëàñü ê òîëñòîé Êíèãå. Îò ñóðãó÷à

ïàõëî ñìîëîé íà âñþ êóõíþ43.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

W obrêbie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem niebêd¹cym ekwi-
walentem czasownika bazowego oraz bez formantów modyfikacyjnych poz-
bawionych znaczenia inicjalnego (39) wyró¿niæ mo¿na ekwiwalenty bêd¹ce
czasownikami motywowanymi i ekwiwalenty bêd¹ce czasownikami niemoty-
wowanymi44.

Czasowniki niemotywowane s¹ czasownikami przemieszczenia: pojechaæ
wprost — íàïðàâèòüñÿ ïðÿìî; konkretnej czynnoœci fizycznej: zaatakowaæ
— íàïàñòü; zak³êbiæ siê — ñîìêíóòüñÿ; zalicytowaæ — îáúÿâèòü; stanu:
poczuæ — îùóòèòü:

Zbiry zaatakowa³y ich tu¿ za zakrêtem korytarza, niedaleko zdobnego
archiwolt¹ portalu.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ðàçáîéíèêè Ñêåëëåíà íàïàëè íà íèõ ñðàçó çà èçëîìîì êîðèäîðà,

íåïîäàëåêó îò óêðàøåííîãî àðõèâîëüòîì ïîðòàëà.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Nim zdo³ano daæ mu pomoc, straszliwy cios bojowego cepa zmiót³ go
na ziemiê. Piechota zak³êbi³a siê nad nim.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ïðåæäå ÷åì åìó óñïåëè ïðèéòè íà ïîìîùü, ñòðàøíûé óäàð áîå-

âîãî òîïîðà ñìåë åãî ñ êîíÿ. Ïåõîòà ñîìêíóëàñü íàä íèì.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

— Dwa trefle — zalicytowa³ Ulanicki, podnosz¹c krzaczaste brwi.
— To zagrajmy trzy trefle — doda³a graj¹ca z Ulanickim pani
Prze³êska.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Äâå òðåôëè — îáúÿâèë Óëÿíèöêèé, ïîäíèìàÿ êóñòû ñâîèõ áðîâåé.

— Òîãäà ìû ñêàæåì: òðè òðåôëè — âñòàâèëà èãðàâøàÿ â ïàðå

ñ Óëÿíèöêèì ïàíè Ïøåëåíñêàÿ.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)
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43 Por. tak¿e wyst¹pienie ekwiwalentu czasownika bazowego w mowie niezale¿nej w œrodku
wypowiedzi:

— Gaaaasiiiiiiæ! — zawy³ dziko Houvenaghel, widz¹c, ¿e ogieñ przerzuca siê na
browar i spichlerz. — Ludzieeee! Do wiader! Do wiadeeeer!

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Òóóóóøèèòå! — äèêî âûë Õóâåíàãåëü, âèäÿ, ÷òî îãîíü ïåðåêèäûâàåòñÿ

íà ïèâîâàðíþ è àìáàðû ñ çåðíîì. — Ëþþþäè! Çà âåäðà! Çà âåäðà!
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

44 W korpusie brak przyk³adów ekwiwalentów bêd¹cych po³¹czeniem adwerbiów i wyra¿eñ
adwerbialnych z czasownikiem niewyra¿aj¹cym RA.



Wœród ekwiwalentów bêd¹cych czasownikami motywowanymi45 mo¿na
wyró¿niæ derywaty od czasowników ruchu ukierunkowanego i przemieszcze-
nia: poszybowaæ — ïðîëåòåòü; pojechaæ skrajem urwiska — ïðîåõàòü ïî

êðàþ îáðûâà; zaturkotaæ (o wozie) — ïðîåçæàòü (î òåëåãå); podreptaæ do
ty³u — îòñòóïèòü; pognaæ w dó³ w¹wozu — ïðîì÷àòüñÿ âíèç ïî òåñíèíå;
oraz od czasowników oznaczaj¹cych stan fizyczny i psychiczny: zarumieniæ
siê — ïîêðàñíåòü; zadr¿eæ z gniewu — ñåðäèòî ïåðåäåðíóòüñÿ46:

Nagle sówka poszybowa³a z chichotem, a za siatk¹ zak³êbi³ siê poœ-
cig (...)

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Âäðóã ñ õîõîòîì ïðîëåòåëà ñîâêà, à çà ñåòêîé çàêëóáèëàñü ïî-

ãîíÿ (...)
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Oddzia³ek ostrym galopem pogna³ w dó³ w¹wozu, przemkn¹³ jak wi-
cher dolin¹ strumienia, wpad³ w las.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Îòðÿä ïðîì÷àëñÿ âíèç ïî òåñíèíå, âèõðåì ïðîíåññÿ ïî äîëèíå

ðå÷êè, âëåòåë â ëåñ. Çäåñü ïðèøëîñü ïðèòîðìîçèòü.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

1.1.1.2.3. Związki stałe

Wœród ekwiwalentów polskich czasowników inicjalnego RA w jêzyku ro-
syjskim brak zwi¹zków sta³ych.

1.1.1.2.4. Ekwiwalenty opisowe (13)

Wœród rosyjskich ekwiwalentów opisowych wyra¿aj¹cych znaczenie ini-
cjalne wymieniæ nale¿y przyk³ady, w których pojawia siê czasownik bez for-
mantu modyfikacyjnego, wyra¿aj¹cy jednak znaczenie danego rodaju akcji
(2 przyk³ady), np. zapukaæ — ðàçäàòüñÿ (î ñòóêå); zazgrzytaæ — ðàçäàòüñÿ

(î ñêðåæåòå):

Ktoœ zapuka³ do drzwi, uchyli³y siê, stanê³a w nich panna von Tilden.
(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Ðàçäàëñÿ ñòóê â äâåðü. Íà ïîðîãå ïîÿâèëàñü ôðàó ôîí Òèëüäåí47.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)
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45 Na podkreœlenie zas³uguje wyst¹pienie w wiêkszoœci rosyjskich ekwiwalentów przedrost-
ka ïðî-.

46 W jednym przyk³adzie wyst¹pi³ czasownik odrzeczownikowy: zaraportowaæ — äîêëàäû-

âàòü.
47 W jednym przyk³adzie w funkcji czasownika mówienia zaj¹kn¹³ siê wyst¹pi³ czasownik

inicjalny íà÷àòü z przys³ówkiem íåóâåðåííî w œrodku wypowiedzi:



W badanym materiale w roli ekwiwalentów opisowych wyst¹pi³y tak¿e inne
ekwiwalenty niewyra¿aj¹ce znaczenia inicjalnego (11 przyk³adów), np. zacieka-
wiæ kogoœ czymœ — î÷åíü çàõîòåòüñÿ çíàòü; zadudniæ — îòäàòüñÿ ãðîìêèì

ñìåõîì; zaj¹kn¹æ siê — íå ñðàçó îòâåòèòü; zakot³owaæ siê — îáðàçîâàòüñÿ

(o òîëêó÷êe); zaprzyjaŸniæ siê — ñòàòü äðóçüÿìè; zaraportowaæ — ïðîäîë-

æàòü äîêëàäûâàòü; zaryczeæ przeraŸliwie — èçäàòü òðè îãëóøèòåëüíûõ

«Ìóó-ìóó-ìóó»; zawyrokowaæ — âûíåñòè ïðèãîâîð. Oto kilka przyk³adów:

— Nie wiem... — zaj¹knê³a siê. — Wasza Cesarska Moœæ... Ja...
Uj¹³ jej rêkê. Poczu³, jak drgnê³a, drgnienie przebieg³o po jego d³oni,
ramieniu, barku.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Íå çíàþ... — íå ñðàçó îòâåòèëà îíà. — Âàøå èìïå-

ðàòîðñêîå âåëè÷åñòâî, ÿ...
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Pogna³em po schodach, a¿ zadudni³o...
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

ß áåãîì ïðîòîïòàë ïî ëåñòíèöå — øàãè ìîè îòäàëèñü ãðîìêèì

ýõîì...
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

— Wielu pozna³em póŸniej, ju¿ w czasie wojny, z niektórymi siê

nawet zaprzyjaŸni³em.
(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

— Ñî ìíîãèìè ÿ ïîçíàêîìèëñÿ âî âðåìÿ âîéíû, ñ íåêîòîðûìè

èç íèõ ìû äàæå ñòàëè äðóçüÿìè.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

Komponentem ekwiwalentu opisowego mo¿e byæ czasownik innego RA:
semelfaktywnego RA: zakl¹æ — èçðûãíóòü ìåðçêèå ðóãàòåëüñòâà; zaœmiaæ
siê — áëåñíóòü (î óñìåøêå), oraz przemiennego RA: zaœwiergotaæ — ïðè-

íÿòüñÿ ïåðåãîâàðèâàòüñÿ:

Znowu przypatrzy³a mu siê. Nagle oczy jej zaœmia³y siê, a na twarz
wyst¹pi³ rumieniec.

(B. Prus: Lalka)

Îíà ñíîâà âíèìàòåëüíî ïîãëÿäåëà íà íåãî. Âäðóã â ãëàçàõ åå

áëåñíóëà óñìåøêà, ùåêè ðàñêðàñíåëèñü.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)
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— W radzie ksi¹¿êcej... — zaj¹kn¹³ siê Jarre. — E Ellander znaczy, mówiono,
¿e zwyciêstwo w tej wielkiej wojnie dlatego jest tak wa¿ne, bo...

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Â êíÿæåñêîì ñîâåòå, — íåóâåðåííî íà÷àë ßððå, — â Ýëëàíäåðå, çíà÷èò,

ãîâîðèëè, ÷òî ïîáåäà â ýòîé ãèãàíòñêîé âîéíå âàæíà ïîòîìó, ÷òî...
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)



Pafnucy odetchn¹³ z ulg¹, ptaki cichutko zaœwiergota³y.
(J. Chmielewska: Pafnucy)

Ïàôíóòèé îáëåã÷åííî âçäîõíóë, ïòèöû îæèâèëèñü è ïðèíÿëèñü

ïîòèõîíüêó ïåðåãîâàðèâàòüñÿ.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

1.1.2. Ekwiwalenty finalnego rodzaju akcji

1.1.2.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników
finalnego rodzaju akcji w języku polskim (70)

1.1.2.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (38)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikiem tego samego rodzaju akcji (31).
Wœród ekwiwalentów rosyjskich czasowników finalnego rodzaju akcji w jêzyku
polskim wyró¿niono ekwiwalenty grupy kompletywnej, finitywnej i limitywnej.

Ekwiwalenty grupy kompletywnej tego samego RA zawieraj¹ przede
wszystkim przedrostek do-. S¹ wœród nich zarówno formacje dokonane od
czasowników mówienia (äîãîâîðèòü — dopowiedzieæ), od czasowników
oznaczaj¹cych konkretne czynnoœci fizyczne (äîïèòü êîíüÿê, ñòàêàí — do-
piæ koniak, szklankê; äîïëåñòè — dopleœæ; äî÷èòàòü — doczytaæ48), jak
i formacje niedokonane ze znaczeniem wydzielania œwiat³a (äîãîðàòü — do-
palaæ siê (o œwieczkach, ognisku, ³uczywie), dogasaæ) oraz konkretnej czynno-
œci fizycznej, w tym ze znaczeniem ‘przyjmowaæ pokarm’ (äîåäàòü îáúåäêè

— dojadaæ resztki; äîïèâàòü êîíüÿê — dopijaæ koniak; äîøëåïûâàòü —
dostukiwaæ):

Îí íåìíîãî ïîñèäåë â êðåñëå, äîïèë ñâîþ ðþìêó.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Chwilê posiedzia³ w fotelu, dopi³ swój koniak.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Äî÷èòàâ, îí ñóõî ïëþíóë ÷åðåç ïëå÷î è ìàøèíàëüíî çàïåë ñêâîçü

çóáû: — Ñâå-å-åòèò ìåñÿö... Ñâå-å-åòèò ìåñÿö... Ñâåòèò ìåñÿö...
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Kiedy doczyta³, splun¹³ sucho przez lewe ramiê i machinalnie zanuci³
przez zêby: — Œwieeeci miesi¹c... œwieeeci miesi¹c... œwieci miesi¹c...

(M. Bu³hakow: Psie serce)

— Êàêîé òàì ÷åðò! Îòåö áûë ñóäåáíûì ñëåäîâàòåëåì â Âèëü-

íî — ãîðåñòíî îòâåòèë Áîðìåíòàëü, äîïèâàÿ êîíüÿê.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)
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48 Tak¿e z przeczeniem: íå äîãîâîðèòü — nie dopowiedzieæ.



— A sk¹d¿e znowu, u diabla. Mój ojciec by³ sêdzi¹ œledczym
w Wilnie — z gorycz¹ odpar³ Bormental, dopijaj¹c koniak.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

W niektórych przyk³adach pojawi³ siê okreœlnik kompletywny do koñca
w przek³adzie (äî÷èòàòü — doczytaæ do koñca; äîïèmü áîêàë — dopiæ na-
pój do koñca) lub w oryginale i w przek³adzie (äîäóìàòü äî êîíöà — domy-
œleæ do koñca):

×òîáû âñå æå äî÷èòàòü ñîîáùåíèÿ, îí ñòàë ñìîòðåòü ïî

ñòîðîíàì â ïîèñêàõ êàêîãî-íèáóäü îñâåùåííîãî ìåñòà, çàùèùåí-

íîãî îò ñíåãà.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Aby mimo wszystko doczytaæ do koñca, zacz¹³ siê rozgl¹daæ w poszu-
kiwaniu jakiegoœ oœwietlonego miejsca, os³oniêtego przed œniegiem.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Óæå óñëûõàâ ãóäêè, ÿ ñîîáðàçèë, ÷òî Âå÷åðîâñêîãî áûòü äîìà íå

äîëæíî, ÷òî îí ñåãîäíÿ ïðèíèìàåò ýêçàìåíû ó àñïèðàíòîâ, íî

ïðåæäå ÷åì ÿ óñïåë äîäóìàòü ýòî äî êîíöà, îí ñíÿë òðóáêó.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Ju¿ s³uchaj¹c sygna³ów, przypomnia³em sobie, ¿e Wieczerowskiego nie
powinno byæ w domu, ¿e ma dziœ egzaminy aspirantów, ale zanim
zd¹¿y³em to domyœleæ do koñca, ktoœ podniós³ s³uchawkê.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Ekwiwalentem czasownika äîòåðïåòü (äî êîíöà ñåàíñà) jest czasownik
dosiedzieæ (do koñca seansu):

Âïðî÷åì, äî êîíöà ñåàíñà íå äîòåðïåëè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Nie dosiedzieli zreszt¹ do koñca seansu.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

W przek³adzie pojawi³y siê w grupie finitywnej czasowniki z przedrost-
kiem od- utworzone od czasowników oznaczaj¹cych konkretne czynnoœci fi-
zyczne zarówno w aspekcie dokonanym: îòñëóæèòü ñâîþ ñëóæáó —
ods³u¿yæ swoje; îòòàíöåâàòü ñâîè áàëåòíûå âûõîäû — odtañczyæ swoje
baletowe zejœcie; jak i niedokonanym: îòðàáàòûâàòü ïðåäñåäàòåëüñêóþ

ñòàâêó — odsiadywaæ swoj¹ prezesowsk¹ pensjê; îòñèæèâàòü — odsiady-
waæ wyroki, np.:

Ýòîò àïïàðàò óæå îòñëóæèë ñâîþ ñëóæáó è áîëüøå â òàêîì

âèäå åìó íå íóæåí (...)
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)
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Ten aparat ods³u¿y³ ju¿ swoje i w takiej postaci nie jest mu wiêcej po-
trzebny (...)

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Òóò õèðóðãè è àïòåêàðè îòòàíöåâàëè ñâîè áàëåòíûå âûõîäû,

è ñïåêòàêëü çàêîí÷èëñÿ.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Chirurdzy i aptekarze odtañczyli swoje baletowe zejœcie i przedstawie-
nie siê skoñczy³o.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Çíà÷èò, âû ñîáèðàåòåñü îòñèæèâàòü ñàìè? Òàê áû ñðàçó ñêàçà-

ëè. Çà÷åì æå âû ìîðî÷èòå ìíå ãîëîâó óæå äâà ÷àñà?
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

I zamierza pan osobiœcie odsiadywaæ wyroki? Trzeba by³o tak od razu
gadaæ. Niepotrzebnie od dwóch godzin zawracam sobie g³owê.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (7). Wœród
ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami innego RA pojawi³y siê ekwiwalen-
ty niewyra¿aj¹ce znaczenia finalnego (7 przyk³adów). W grupie kompletywnej
w roli ekwiwalentu rosyjskiego czasownika äîñìåèâàòüñÿ49 wyst¹pi³ czasow-
nik augmentatywno-iteratywny zaœmiewaæ siê:

Îñòàï óæå äàâíî ïîøåë óìûâàòüñÿ, à íîâûå ïàññàæèðû âñå åùå

äîñìåèâàëèñü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Ostap ju¿ dawno poszed³ siê myæ, a nowi pasa¿erowie zaœmiewali siê

w dalszym ci¹gu.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Ekwiwalentem czasownika äîñûïàòü jest czasownik augmentatywnego
RA w znaczeniu saturatywnym:

È íàðàñòàþùåå ðàçî÷àðîâàíèå: îïÿòü íå òî, îïÿòü ïóñòûøêà,
õîðîøî áû ìàõíóòü íà âñå ýòî ðóêîé è îòïðàâèòüñÿ äîìîé äî-

ñûïàòü.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

I narastaj¹ce rozczarowanie, znowu nie to, znowu pud³o, najlepiej
by³oby machn¹æ na wszystko rêk¹, wróciæ do domu, wyspaæ siê.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Wœród ekwiwalentów czasowników finitywnych pojawi³y siê czasowniki
determinatywno-momentalnego RA: îòáàðàáàíèòü (äîæäü êîìüåâ) — za-
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49 Czasownik ten w znaczeniu kompletywnym zosta³ odnotowany w ÁÀÑ: äîñìåèâàòüñÿ

‘êîí÷èòü ñìåÿòüñÿ; ñìåÿòüñÿ äî êîíöà’. Wyst¹pi³ wskaŸnik kontynuacji akcji âñå åùå —
w dalszym ci¹gu.

5 — Studium...



dudniæ (o deszczu bry³); îòðàïîðòîâàòü — zaraportowaæ; îòãóäåòü (î ïî-
åçäå) — zagwizdaæ (o poci¹gu); îòãðîõîòàòü (î ïîåçäå) — zagrzmieæ
(o poci¹gu), np.:

Îòáàðàáàíèë äîæäü êîìüåâ, êîòîðûìè òîðîïëèâî â ÷åòûðå ëî-

ïàòû çàáðîñàëè ìîãèëó.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Zadudni³ deszcz bry³, którymi poœpiesznie, czterema ³opatami, zasypy-
wano mogi³ê.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

(...) ïî âòîðîìó ïóòè ðàçúåçäà ìèìî ñòîÿùåãî áåç äâèæåíèÿ ýøå-

ëîíà ïðîì÷àëñÿ íà âñåõ ïàðàõ è îáîãíàë åãî êóðüåðñêèé ñòàðîãî

îáðàçöà, îòãóäåë, îòãðîõîòàë è, ìèãíóâ â ïîñëåäíèé ðàç îãîíü-

êàìè, áåññëåäíî ñêðûëñÿ âïåðåäè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

(...) po s¹siednim torze obok stoj¹cego eszelonu przemkn¹³ ca³ym pê-
dem poœpieszny starego typu, zagwizda³, zagrzmia³ i mign¹wszy
œwiat³ami, znik³ w oddali.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

oraz augmentatywnego RA grupy saturatywnej:

— Äà, îòïðûãàëàñü, áåäíàÿ. Ïîåõàëà, ñòðåêîçà, îòäûõàòü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

— Tak, tak, nafruwa³a siê nasza ³¹tka. Teraz odpoczywa.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

1.1.2.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych (23)

Ekwiwalenty ze znaczeniem finalnym (11). W grupie ekwiwalentów cza-
sowników kompletywnych50 wyra¿onych czasownikiem bez formantu modyfi-
kacyjnego ze znaczeniem fazy finalnej akcji (11) pojawi³y siê derywaty od cza-
sownika fazowego koñczyæ � dokoñczyæ, skoñczyæ, ukoñczyæ: äîãîâîðèòü —
dokoñczyæ (z przeczeniem), zakoñczyæ; äîåñòü êàøó — dokoñczyæ kaszê; äî-

ïèñàòü ðàññêàç — dokoñczyæ opowiadanie; äîïèñàòü — ukoñczyæ, np.:

Âäðóã Îñòàï, íå äîãîâîðèâ, áðîñèëñÿ çà êàêèì-òî ãðàæäàíèíîì,

øàãîâ ÷åðåç äåñÿòü íàñòèã åãî è ñòàë îæèâëåííî ñ íèì áåñå-

äîâàòü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Ale Ostap nie dokoñczy³, tylko rzuci³ siê w pogoñ za jakimœ przechod-
niem, dopêdzi³ go i wda³ siê z nim w o¿ywion¹ dyskusjê.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
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50 Brak przyk³adów czasowników finitywnych i limitatywnych w tej grupie ekwiwalentów.



Ïîòîì îò âåùåé îòñòîÿâøèõñÿ è çàêîí÷åííûõ ïåðåøåë ê êî-

ãäà-òî íà÷àòûì è áðîøåííûì, âîøåë â èõ òîí è ñòàë íàáðà-

ñûâàòü èõ ïðîäîëæåíèå, áåç ìàëåéøåé íàäåæäû èõ ñåé÷àñ äîïè-

ñàòü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Nastêpnie od rzeczy przemyœlanych i ukoñczonych przeszed³ do rozpo-
czêtych niegdyœ i zarzuconych, odtworzy³ ich nastrój i zacz¹³ szkico-
waæ ci¹g dalszy, bez najmniejszej nadziei, ¿e je teraz ukoñczy51.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Do ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez formantów modyfikacyj-
nych i niewyra¿aj¹cych znaczenia kompletywnego nale¿¹ ekwiwalenty wyra-
¿one czasownikiem niebêd¹cym ekwiwalentem rosyjskiego czasownika bazo-
wego (12)52. S¹ to derywaty od ekwiwalentów rosyjskiego czasownika bazo-
wego z przedrostkami wy-, u-, zarówno dokonane: äîìûòü ïîñëåäíåå áëþäöå

— umyæ ostatni talerz, jak i niedokonane: äîãîðàòü (o ëó÷èíe) — wypalaæ
siê (o ³uczywie), a tak¿e czasowniki niebêd¹ce derywatami od ekwiwalentu ro-
syjskiego czasownika bazowego, te¿ zarówno dokonane: äîïèòü âîäó —
prze³kn¹æ wodê, jak i niedokonane: íå äîãîâàðèâàòü — ukrywaæ coœ53; äîïè-

ñûâàòü (o èñêóññòâe) — dope³niaæ (o prawdziwej sztuce), np.:

Îí äîìûë ïîñëåäíåå áëþäöå, ïîñòàâèë åãî â ñóøèëêó, êîå-êàê

çàòåð ëóæó íà ëèíîëåóìå è ïîøåë â áîëüøóþ êîìíàòó.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Umy³ ostatni talerz, postawi³ na suszarce, byle jak wytar³ ka³u¿ê na
linoleum i poszed³ do du¿ego pokoju.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)
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51 W poni¿szym przyk³adzie znaczenie wnoszone czasownikiem poprawiæ mo¿na interpreto-
waæ równie¿ jako suplementarne:

Íàáîðíûé êîâàíûé êîí÷èê ðåìíÿ, êîòîðûì îí ïðèêðóòèë äóãó ê îãëîáëÿì, îí

çàòÿíóë óçëîì íà îäíîé èç îãëîáåëü, íàìîòàâ åãî â íåñêîëüêî îáîðîòîâ íà åå

êîíåö, ïîòîì, óïåðøèñü íîãîé â áîê ëîøàäè, òóãî ñòÿíóë ðàñõîäÿùèåñÿ êëåøíè

õîìóòà, ïîñëå ÷åãî, äîäåëàâ âñå îñòàëüíîå, ïîäâåë ëîøàäü ê êðûëüöó, ïðèâÿçàë

åå ê íåìó è ïîøåë ñêàçàòü Ëàðå, ÷òî ìîæíî ñîáèðàòüñÿ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Ozdobn¹ skuwkê rzemienia, mocuj¹cego duhê do ho³obli, przeci¹gn¹³ pod rzemieniem
na dyszlu i okrêci³ ów rzemieñ kilkakrotnie na koñcu ho³obli, potem, wpieraj¹c nogê
w bok koby³y, œci¹gn¹³ mocno kleszcze chom¹ta, po czym, poprawiwszy jeszcze to

i owo, podprowadzi³ konia do ganku, przywi¹za³ i poszed³ zawiadomiæ Larê, ¿e mo¿-
na jechaæ.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
52 Brak natomiast ekwiwalentów bêd¹cych ekwiwalentami rosyjskich czasowników bazo-

wych dla czasowników danego RA.
53 Czasownik polski jest ekwiwalentem rosyjskiego czasownika z negacj¹.
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Åå çóáû ìåëêî ñòó÷àëè ïî êðàþ êðóæêè, îíà ñäåëàëà îäèí òðóäíûé

ãëîòîê, æàäíî äîïèëà âîäó è, îáåññèëåííàÿ, ñêëîíèëàñü ê ïîäóøêå.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Zêby Leny szczêka³y o krawêdŸ naczynia, z trudem prze³knê³a wodê,
potem ³apczywie wypi³a wszystko i wyczerpana opad³a na poduszkê.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

W omawianej grupie jako ekwiwalenty czasowników finitywnych pojawi-
³y siê: zarêczyæ siê (� îòïðàçäíîâàòü ïîìîëâêó), uczciæ przyjêcie planu
(� oòïðàçäíîâàòü ïðèíÿòèå ïëàíà), np.:

Îòïðàçäíóåì ïðèíÿòèå òâîåãî ïëàíà.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

I wiesz co, musimy uczciæ przyjêcie twojego planu54.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

1.1.2.1.3. Związki stałe (2)

Do ekwiwalentów wyra¿anych zwi¹zkami frazeologicznymi nale¿¹: u schy³-
ku ¿ycia i ³adne czasy55. Jedynie pierwszy z nich wyra¿a znaczenie finalne:

Êîãäà-òî îí áûë ìåòðäîòåëåì â Ìîñêâå ó èçâåñòíîãî Ìàð-

òüÿíû÷à è òåïåðü äîæèâàë ñâîè äíè çàâåäóþùèì íàðïèòîâñêîé

ñòîëîâîé ó Êóðèíîãî áàçàðà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

(...) by³ niegdyœ maitre d’hotel w s³ynnej restauracji Martianycza
w Moskwie, a teraz u schy³ku ¿ycia, prowadzi³ jad³odajniê na Kurzym
Bazarze.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

— Äîæèëè, — ãîâîðèë áðàíäìåéñòåð, — ñêîðî âñå íà æìûõ

ïåðåéäåì.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— £adne czasy — mówi³ naczelnik stra¿y ogniowej. — Nied³ugo
bêdziemy jedli otrêby.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

1.1.2.1.4. Ekwiwalenty opisowe

Wœród ekwiwalentów opisowych ze znaczeniem finalnym (50) pojawi³y siê
ekwiwalenty typu „okreœlnik finalny z czasownikiem niewyra¿aj¹cym RA” (5).
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54 W korpusie brak ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem nienale¿¹cym do RA, bê-
d¹cych ekwiwalentami rosyjskich czasowników bazowych.

55 Por. ³adne kwiatki, ³adna historia, ³adny bal, gips, interes itp. ‘wyra¿enia oznaczaj¹ce nie-
zadowolenie, nieprzyjemne zdziwienie, zaskoczenie’ (USJP).



Wystêpuje okreœlnik do koñca z derywatem od ekwiwalentu rosyjskiego cza-
sownika bazowego: äîïèòü âîäó — wypiæ wodê do koñca, np.:

ß äîïèë âîäó è ïîïûòàëñÿ ïîñòàâèòü ñòàêàí, íî ðóêà ó ìåíÿ íå

ñëóøàëàñü.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Wypi³em wodê do koñca, spróbowa³em odstawiæ szklankê, ale rêka
nie s³ucha³a mnie.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

oraz wskaŸnik kontynuacji akcji dalej z ekwiwalentem rosyjskiego czasownika
bazowego: äî÷èòûâàòü — dalej czytaæ:

Ñåêðåòàðü ïîìÿëñÿ, âñïîìíèë, ÷òî îí è âïðÿìü óæå ñòàðîâàò,

âçäîõíóë è ïîøåë äî÷èòûâàòü óâëåêàòåëüíóþ ïåðåäîâóþ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Sekretarz zawaha³ siê, uœwiadomi³ sobie, ¿e istotnie jest ju¿ niem³ody,
westchn¹³ i poszed³ dalej czytaæ fascynuj¹cy artyku³ wstêpny.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Okreœlnik pojawi³ siê tak¿e w tekœcie orygina³u: äîñëóøàòü äî êîíöà —
wys³uchaæ do koñca, np.:

Äîñëóøàâ äî êîíöà, Òîéâî íåêîòîðîå âðåìÿ ìîë÷àë, à ïîòîì

ïðîèçíåñ, òùàòåëüíî ïîäáèðàÿ ñëîâà: — Ýòî íóæíî îáÿçà-

òåëüíî âêëþ÷èòü â ðàïîðò.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Wys³uchawszy do koñca, Tojwo czas jakiœ milcza³, a potem powie-
dzia³, starannie dobieraj¹c s³owa: — Nale¿y to koniecznie w³¹czyæ do
raportu.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Odnotowano równie¿ czasownik fazowy z bezokolicznikiem ekwiwalentu
czasownika bazowego: äîãîâîðèòü — skoñczyæ mówiæ:

Îí íå äîãîâîðèë, âñêðèêíóë è èñïóñòèë äóõ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Nie skoñczy³ mówiæ, krzykn¹³ i skona³.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

oraz czasownik fazowy z rzeczownikiem: äîêóðèòü — skoñczyæ papierosa:

ß äîêóðèë, ïðèâñòàë ñ òàáóðåòêè è ñóíóë îêóðîê â ïîìîéíîå âåäðî.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Skoñczy³em papierosa, unios³em siê z taboretu i wrzuci³em niedopa³ek
do wiadra.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)
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W korpusie znalaz³y siê 2 ekwiwalenty opisowe niewyra¿aj¹ce znaczenia
finalnego:

Ýòî ïðåäëàãàåòñÿ äîìûñëèòü.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Jest gdzieœ miêdzy wierszami.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Þðà äîæèâàë ïîñëåäíèå ìåñÿöû ñâîáîäíîé áåççàáîòíîé æèçíè

è ñòàðàëñÿ æèòü êàê ìîæíî èíòåðåñíåå.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Ostatnie miesi¹ce beztroskiego studenckiego ¿ycia Jura stara³ siê spê-

dziæ jak najbardziej interesuj¹co.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

1.1.2.2. Ekwiwalenty polskich czasowników finalnego rodzaju akcji
w języku rosyjskim

1.1.2.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (7)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (4).
Wœród ekwiwalentów tego samego RA pojawi³y siê w przek³adzie polsko-ro-
syjskim czasowniki z przedrostkiem do- konkretnej czynnoœci fizycznej, za-
równo dokonane: dopiæ — äîïèòü; dor¿n¹æ — äîðåçàòü; jak i niedokonane:
dopijaæ — äîïèâàòü, np.:

Dopi³ ostatni ³yk mocnej i bardzo s³odkiej kawy, jeszcze raz rzuci³
okiem na tajniaka w drugim koñcu sto³u.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Êëîñ äîïèë êîôå è åùå ðàç áðîñèë âçãëÿä íà øïèêà.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

Kussau w³aœnie dopija³ herbatê, Simone sta³a obok niego.
(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Òàì óæå ñèäåë Êóññàó, äîïèâàÿ ïîäàííûé åìó ÷àé, à Ñèìîíà ñòî-

ÿëà îêîëî íåãî.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

Ekwiwalentem czasownika odsiedzieæ (swoje) jest rosyjski czasownik îò-

ñèäeòü (ñâîå):

Puk³o musi swoje odsiedzieæ, pobi³ stra¿nika i obrazi³ s¹d.
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Áóõëî ñâîå îòñèäèò — îòäóáàñèë êàðàóëüíîãî è îñêîðáèë ñóä.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)
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Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (3)56. Wœród
ekwiwalentów wyra¿onych innym RA pojawi³y siê ekwiwalenty czasowników
limitywnych nale¿¹ce do augmentatynwego RA (3): doczekaæ — äîæäàòüñÿ

(tak¿e z przeczeniem), np.:

Wypoczêci, podkarmieni dobrze, doczekaliœmy nocy.
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Ïîêà äîæèäàëèñü íî÷è, îòäîõíóëè, ïëîòíî ïîåëè.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

1.1.2.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych57

Korpus zawiera 2 ekwiwalenty niewyra¿aj¹ce znaczenia finalnego: derywat
od ekwiwalentu rosyjskiego czasownika bazowego: dopalaæ siê (o rozmowie)
— óãàñàòü (î ðàçãîâîðå):

Rozmowa dopala³a siê. Fosforyzowane wskazówki zegarka, tykaj¹cego
cicho obok spodka ze stearyn¹, wskazywa³y godzinê pierwsz¹. Czas
ci¹¿y³.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Ðàçãîâîð óãàñàë. Ñâåòÿùèåñÿ ñòðåëêè ÷àñîâ íåãðîìêî òèêàâøèõ

âîçëå áëþäöà ñî ñòåàðèíîì, ïîêàçûâàëè ÷àñ. âðåìÿ òÿíóëîñü òî-

ìèòåëüíî ìåäëåííî.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

oraz czasownik odprzymiotnikowy óòèõíóòü jako ekwiwalent czasownika fi-
nitywnego przebrzmieæ:

Nim jeszcze przebrzmia³ krzyk ptaków i alarmuj¹ce r¿enie jednoro¿ca,
Ciri ju¿ obraca³a klacz i podrywa³a j¹ do galopu.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Åùå íå óñïåë óòèõíóòü ãîìîí ïòèö è òðåâîæíîå ðæàíèå åäè-

íîðîãà, à Öèðè óæå çàâîðà÷èâàëà ëîøàäü è ïîñûëàëà åå â ãàëîï.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

1.1.2.2.3. Związki stałe

Brak ekwiwalentów finalnego RA nale¿¹cych do zwi¹zków sta³ych.
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56 Brak ekwiwalentów ze znaczeniem finalnym.
57 W korpusie brak adwerbiów i wyra¿eñ adwerbialnych z czasownikiem niewyra¿aj¹cym

rodzaju akcji, ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem nienale¿¹cym do rodzaju akcji i wyra-
¿aj¹cym znaczenie danego rodzaju akcji oraz ekwiwalentów polskich czasowników bazowych.



1.1.2.2.4. Ekwiwalenty opisowe (1)

W jednym przyk³adzie czasownik limitywny doci¹gn¹æ do... zosta³ prze-
t³umaczony opisowo:

(...) S¹dzili, ¿e doci¹gn¹ do koñca wojny...
(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

(...) ìå÷òàëè, ÷òîáû âîéíà ñêîðåå êîí÷èëàñü...
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

1.1.3. Podsumowanie

Liczba czasowników inicjalnego RA w tekstach rosyjskich (1 569) jest pra-
wie trzykrotnie wiêksza od liczby czasowników inicjalnych w tekstach pol-
skich (569).

Najwiêksz¹ grupê zarówno w czêœci rosyjsko-polskiej, jak i polsko-rosyj-
skiej korpusu stanowi¹ ekwiwalenty wyra¿one czasownikiem tego samego RA
(680 przyk³adów, czyli 43,3% w korpusie rosyjsko-polskim i 435 przyk³adów,
czyli 76,4% w korpusie polsko-rosyjskim)58. Interpretacja inicjalnoœci (znacze-
nie aorystyczne lub perfektowe) jest uzale¿niona od wspó³dzia³ania kontekstu
ze znaczeniem leksykalnym czasownika. Mniejszy udzia³ ekwiwalentów wy-
ra¿onych inicjalnym RA w t³umaczeniu z jêzyka rosyjskiego na polski (por.
wartoœci 43,3% i 76,4%) wynika z tego, ¿e w t³umaczeniu na jêzyk polski po-
jawia siê znaczna liczba (198 przyk³adów, czyli 12,7%) ekwiwalentów opiso-
wych wyra¿onych przede wszystkim przy pomocy konstrukcji analitycznych
typu „czasownik fazowy zacz¹æ / zaczynaæ z bezokolicznikiem”, a tak¿e
z ekwiwalentem opisowym i — rzadziej — rzeczownikiem odczasownikowym
od czasownika bêd¹cego ekwiwalentem rosyjskiego czasownika bazowego (çà-

ðàáîòàòü — zacz¹æ pracowaæ; çàòîðîïèòüñÿ — zacz¹æ przyspieszaæ kroku;
çàãîâîðèòü — zacz¹æ rozmowê). Natomiast udzia³ ekwiwalentów opisowych
w czêœci korpusu polsko-rosyjskiej jest niewielki (13 przyk³adów, czyli 2,3%).

W t³umaczeniu z jêzyka rosyjskiego na polski w kontekstach typu „sprzê-
¿enie faz inicjalnych” pojawia siê czasownik fazowy z bezokolicznikiem cza-
sownika bêd¹cego ekwiwalentem rosyjskiego czasownika bazowego. Z kolei
w t³umaczeniu z jêzyka polskiego na rosyjski w kontekstach typu „sprzê¿enie
faz inicjalnych” zostaj¹ zachowane czasowniki inicjalne.

Polskie czasowniki inicjalne zajmuj¹ miejsce poœrednie miêdzy inicjalnym
a determinatywno-momentalnym, determinatywno-deminutywnym i semelfak-
tywnym RA, wyra¿aj¹ bowiem krótkie trwanie akcji z podkreœleniem jej zaini-
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58 W podsumowaniach podawana jest najpierw liczba ekwiwalentów w rosyjsko-polskiej,
a póŸniej polsko-rosyjskiej czêœci korpusu oraz udzia³ procentowy tych grup w ogólnej liczbie
ekwiwalentów danego RA obu czêœci korpusu.



cjowania (STAWNICKA, 2007). Rola kontekstu w wyra¿aniu znaczenia inicjalne-
go jest znaczna, poniewa¿ kontekst mo¿e uœciœlaæ typ znaczenia inicjalnego,
wskazuj¹c na kontynuacjê akcji b¹dŸ krótkotrwa³oœæ akcji / przerwanie akcji,
o której rozpoczêciu informuje czasownik inicjalny.

Ró¿nice zauwa¿a siê tak¿e przy porównaniu liczby ekwiwalentów nale-
¿¹cych do innego RA. W przek³adzie rosyjsko-polskim odnotowano 373 przy-
k³ady, co stanowi 23,8% wszystkich ekwiwalentów inicjalnego RA, a w pol-
sko-rosyjskim — 56 przyk³adów, czyli 9,8%.

W przek³adzie rosyjsko-polskim wœród ekwiwalentów innego RA dominuj¹
czasowniki semelfaktywne, które przede wszystkim wyra¿aj¹ znaczenie aory-
styczne. Pojawiaj¹ siê tak¿e czasowniki determinatywno-momentalnego RA,
a przy po³¹czeniu inicjalnoœci z augmentatywnoœci¹ — czasowniki grupy ewo-
lutywnej oraz nieliczne przyk³ady innych RA. Jêzyk rosyjski charakteryzuje
siê bowiem „nieograniczon¹” produktywnoœci¹ czasowników inicjalnych typu
çàãîâîðèòü, çàïåòü, çàäðîæàòü, çàðàáîòàòü, podczas gdy polskie czasow-
niki inicjalne typu zadr¿eæ, zap³akaæ wyra¿aj¹ akcjê krótkotrwa³¹ z naciskiem
na jej pocz¹tek. Rosyjskie czasowniki inicjalne s¹ zatem t³umaczone poprzez
konstrukcje z czasownikiem fazowym zacz¹æ / zaczynaæ. Czêsto w przek³adzie
u¿ywane bywaj¹ tak¿e rosyjskie semelfaktywa.

W przek³adzie polsko-rosyjskim równie¿ pojawiaj¹ siê przede wszystkim
semelfaktywa, czasowniki determinatywno-momentalnego RA, czasowniki gru-
py ewolutywnej i jednostkowy przyk³ad determinatywno-deminutywnego RA.

Wœród polskich ekwiwalentów werbalnych bez formantów modyfikacyj-
nych ze znaczeniem danego RA (69 przyk³adów, czyli 4,4%) wystêpuj¹ zarów-
no czasowniki niemotywowane (podj¹æ, rozlec siê, ruszyæ, spojrzeæ, spo-
strzec, ujrzeæ, zacz¹æ, zajrzeæ, zobaczyæ, wœciec siê), jak i derywaty od ekwi-
walentu rosyjskiego czasownika bazowego (odczuæ, przemówiæ, udaæ siê
dok¹d, wyczuæ, wymaszerowaæ, zerwaæ siê). Wœród rosyjskich ekwiwalentów
odnotowano jedynie 6 przyk³adów (1,1%). S¹ to zarówno czasowniki niemoty-
wowane (áðîñèòüñÿ, îòïðàâèòüñÿ, ðàçäàòüñÿ), jak i derywaty (äâèíóòüñÿ,
ïîÿâèòüñÿ, ïîêàçàòüñÿ).

W t³umaczeniu na jêzyk polski jest 3 razy wiêcej ekwiwalentów czasowni-
ków bazowych (68 przyk³adów, czyli 4,3%) ni¿ w t³umaczeniu na jêzyk rosyj-
ski (20 przyk³adów, czyli 3,5%). Obecnoœæ w t³umaczeniu ekwiwalentu cza-
sownika bazowego wskazuje na fazê intraterminaln¹ lub stan rezultatywny.
Bior¹c jednak pod uwagê trzykrotnie wiêksz¹ liczbê czasowników inicjalnych
w t³umaczeniu rosyjsko-polskim ni¿ polsko-rosyjskim, udzia³ tego typu ekwi-
walentów w ogólnej liczbie ekwiwalentów danej czêœci korpusu jest podobny.

Proporcja miêdzy liczb¹ ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem niena-
le¿¹cym do RA i niebêd¹cym ekwiwalentem czasownika bazowego w jêzyku
rosyjskim i polskim zostaje zachowana (121 przyk³adów polskich, czyli 7,7%,
oraz 39 przyk³adów rosyjskich, czyli 6,9%).
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W t³umaczeniu na jêzyk rosyjski w korpusie nie pojawi³y siê ekwiwalenty
nale¿¹ce do zwi¹zków frazeologicznych i kolokacji, natomiast w t³umaczeniu
polskim wyst¹pi³o 60 przyk³adów (3,8%), np. çàâåñòè ñïîð — wdaæ siê
w sprzeczkê; ïîíåñòèñü ñòðåëîþ — pomkn¹æ jak strza³a.

W obu jêzykach brak ekwiwalentów bêd¹cych po³¹czeniem adwerbiów
i wyra¿eñ adwerbialnych z czasownikiem niewyra¿aj¹cym rodzaju akcji.

Liczba czasowników finalnych w tekstach rosyjskich jest siedmiokrotnie
wy¿sza (70) ni¿ w tekstach polskich (10). W obu jêzykach najwiêksz¹ grupê
stanowi¹ ekwiwalenty wyra¿one czasownikiem tego samego RA. W prze-
k³adzie na jêzyk polski odnotowano 31 przyk³adów (44,2%), przy czym s¹ to
przede wszystkim czasowniki kompletywne. Z przek³adu na jêzyk rosyjski wy-
ekscerpowano 4 przyk³ady (40%).

Drugie miejsce pod wzglêdem liczebnoœci ekwiwalentów zajmuj¹ ekwiwa-
lenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych, niebêd¹ce ekwiwalentami
czasownika bazowego (12 przyk³adów, czyli 17,2%). Wœród nich pojawi³y siê
derywaty od ekwiwalentów rosyjskiego czasownika bazowego z przedrostkami
wy-, u-: äîìûòü ïîñëåäíåå áëþäöå — umyæ ostatni talerz, a tak¿e inne cza-
sowniki: äîïèòü âîäó — prze³kn¹æ wodê. W t³umaczeniu na jêzyk rosyjski
odnotowano przyk³ady jednostkowe (2 przyk³ady, czyli 20%)59. Czasowniki te
nie wyra¿aj¹ znaczenia kompletywnego.

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem nienale¿¹cym do RA
ze znaczeniem kompletywnego RA w t³umaczeniu na jêzyk polski pojawi³y siê
derywaty od czasownika fazowego koñczyæ � dokoñczyæ, skoñczyæ, ukoñczyæ.
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59 Za przyk³ady jednostkowe uznajê grupy o liczebnoœci do 10 ekwiwalentów.

TABELA VI. Ekwiwalenty fazowych rodzajów akcji w jêzyku polskim i rosyjskim

Typ przek³adu

Typ

ekwiwalenty werbalne
z formantami modyfikacyjnymi

ekwiwalenty
werbalne

bez formantów
modyfikacyjnych
ze znaczeniem

danego RA

ekwiwalenty
wyra¿one

czasownikami
tego samego RA

ekwiwalenty
wyra¿one

czasownikami
innego RA

liczba procent liczba procent liczba procent

Inicjalny

Przek³ad rosyjsko-polski 680 43,3 373 23,8 69 4,4

Przek³ad polsko-rosyjski 435 76,4 56 9,8 6 1,1

Finalny

Przek³ad rosyjsko-polski 31 44,2 7 10,0 11 15,7

Przek³ad polsko-rosyjski 4 40,0 3 30,0 — —



W przek³adzie na jêzyk rosyjski brak takich przyk³adów. Podobnie brak
przyk³adów w t³umaczeniu na jêzyk rosyjski okreœlników finalnych z czasow-
nikiem niewyra¿aj¹cym rodzaju akcji oraz zwi¹zków frazeologicznych. Prze-
k³ad na jêzyk polski zawiera przyk³ady jednostkowe reprezentuj¹ce te grupy
ekwiwalentów. Ekwiwalenty wyra¿one czasownikiem innego RA i opisowe s¹
tak¿e w obu czêœciach korpusu przyk³adami jednostkowymi.

Charakterystykê kwantytatywn¹ ekwiwalentów fazowych rodzajów akcji
przedstawiono w tabeli VI.

1.2. Modyfikacje determinatywne
w języku rosyjskim i polskim

Modyfikacje determinatywne zwi¹zane s¹ z ograniczeniem dwustronnym
akcji. Ograniczenie dotyczyæ mo¿e interwa³u o znacznej rozci¹g³oœci temporal-
nej (augmentatywnoœæ temporalna) i niewielkiej rozci¹g³oœci temporalnej (de-
minutywnoœæ temporalna)60.
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(charakterystyka kwantytatywna)

ekwiwalentu

R a z e m

ekwiwalenty werbalne
bez formantów modyfikacyjnych

niewyra¿aj¹ce znaczenia danego RA

zwi¹zki sta³e
ekwiwlenty

opisoweekwiwalent
czasownika
bazowego

ekwiwalenty
niebêd¹ce ekwiwa-
lentem czasownika

bazowego

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent

rodzaj akcji

68 4,3 121 7,7 60 3,8 198 12,7 1 569 100

20 3,5 39 6,9 — — 13 2,3 569 100

rodzaj akcji

— — 12 17,2 2 2,9 7 10,0 70 100

— — 2 20,0 — — 1 10,0 10 100

60 Tak¿e przy „lim � 0” oraz z mo¿liwoœci¹ podkreœlenia granicy koñcowej (do jakiegoœ
czasu). Wzglêdnoœæ ustaleñ stopnia rozci¹g³oœci interwa³u wype³nionego akcj¹ determinuje mo¿-
liwoœæ u¿ycia czasowników z okreœlnikami ró¿nego typu, np. posiedzia³ / przesiedzia³ z nami ja-
kiœ czas. Cecha deminutywnoœci i augmentatywnoœci odnosi siê zatem do relacji temporalnych
(znaczna, niewielka rozci¹g³oœæ interwa³u temporalnego wype³nionego akcj¹), stopnia intensyw-



W obu jêzykach wyró¿niono: determinatywno-augmentatywny RA (ïðî-

ñèäåòü íåêîòîðîå âðåìÿ; przetañczyæ ca³¹ noc), odnosz¹cy siê do interwa³u
o znacznej rozci¹g³oœci sfinalizowania akcji, determinatywno-deminutywny
RA (ïîñèäåòü íåêîòîðîå âðåìÿ; posiedzieæ kilka minut), zwi¹zany z inter-
wa³em o niewielkiej rozci¹g³oœci61, i determinatywno-momentalny RA (ïðî-

çâó÷àòü; zadr¿eæ), odnosz¹cy siê do akcji rozci¹g³oœci punktowej.
W tabeli VII przedstawiono determinatywne rodzaje akcji w jêzyku rosyj-

skim i polskim.

TABELA VII. Determinatywne rodzaje akcji w jêzyku rosyjskim i polskim ze wskazaniem for-
mantów modyfikacyjnych

Jêzyk rosyjski Formanty modyfikacyjne Jêzyk polski

Determinatywno-augmentatywny rodzaj akcji

Wype³nienie akcj¹ interwa³u o znacznej rozci¹g³oœci

îòñëóæèòü äâà ãîäà â àðìèè ot- i od- odstaæ godzinê

ïðîáîëåòü äâà ìåñÿöà pro- i pere- oraz prze- przepracowaæ ca³y dzieñ

âûñòîÿòü ÷àñ vy- i wy- wystaæ gdzieœ kilka godzin

Determinatywno-deminutywny rodzaj akcji

Wype³nienie akcj¹ interwa³u o nieznacznej rozci¹g³oœci

ïîñòîÿòü â î÷åðåäè

íåñêîëüêî ìèíóò

po- popracowaæ dwie godziny

Rodzaje akcji poœrednie miêdzy determinatywno-deminutywnym RA i momentalnym RA

ïåðåäîõíóòü pere- + -nu- —

ïðèäðåìíóòü, ïðèõâîðíóòü pri- + -nu- —

ïðîñòèðíóòü pro- + -nu- —

ïðîéòèñü pro-/prze- + -s’/-sja/siê przejœæ siê

ñúåçäèòü â Ìîñêâó, ñõîäèòü

â ìàãàçèí

s- —

ñîñíóòü s- + -nu- —

âñïëàêíóòü, âçäðåìíóòü vz-/vs- + -nu- —

— z- + -n¹- + siê zdrzemn¹æ siê

Determinatywno-momentalny rodzaj akcji

Przejœcie od trwania akcji poprzez zakoñczenie do jej braku

ïðîøåïòàòü, ïðîñâèñòåòü pro- —

âûçâîíèòü (î ÷àñàõ) vy-/wy- wymówiæ coœ, wydzwoniæ
po³udnie (o zegarze)

çàãðåìåòü za- zagrzmieæ, zadzwoniæ
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noœci / efektywnoœci akcji lub zakresu akcji (wysoki i niski stopieñ intensywnoœci / efektywnoœci
akcji) oraz iteratywnoœci (wysoka / niska czêstotliwoœæ powtórzeñ).

61 Rozci¹g³oœæ interwa³u wyznaczana jest przez œrodki adwerbialne (okreœlniki temporalne).



1.2.1. Ekwiwalenty determinatywno-augmentatywnego
rodzaju akcji

1.2.1.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników determinatywno-
-augmentatywnego rodzaju akcji w języku polskim (76)

1.2.1.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (51)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (48).
Ekwiwalenty czasowników z przedrostkiem ïðî- determinatywno-augmenta-
tywnego RA zawieraj¹ przedrostek prze-62: ïðîáûòü â âàííîé îêîëî ÷å-

òâåðòè ÷àñà — przesiedzieæ w ³azience oko³o kwadransa; ïðîãîâîðèòü âñþ

íî÷ü — przegadaæ ca³¹ noc; ïðîæèòü (áîëüøå òðåõ ëåò ãäå-ë.; øåñòü ëåò

ãäå-ë.; ÷óòü íå ñîòíþ ëåò; âñþ æèçíü) — prze¿yæ (trzy lata z gór¹ gdzieœ;
szeœæ lat; niemal setkê lat; ca³e ¿ycie); ïðîëåæàòü (âåñü íîÿáðü â ïîñòåëè;
òðè ìåñÿöà â áîëüíèöå) — przele¿eæ (ca³y listopad w ³ó¿ku; trzy miesi¹ce
w szpitalu); ïðîðàáîòàòü (÷åòûðå ìèíóòû; ñ ãîä; äâà ãîäà) — przepraco-
waæ (cztery minuty; z rok; dwa lata); ïðîñèäåòü (âåñü äåíü; ÷åòûðå ìåñÿöà

â òþðüìå; â êàáèíåòå ïîëòîðà ÷àñà; öåëûõ ïîë÷àñà; òðè ìåñÿöà) — prze-
siedzieæ (ca³y dzieñ; gdzie ca³e ¿ycie; cztery miesi¹ce w wiêzieniu; w gabinecie
pó³torej godziny; dobre pó³ godziny; trzy miesi¹ce); ïðîñïàòü (ïî÷òè âåñü

äåíü; îñòàòîê äíÿ è íî÷ü; äî óòðà) — przespaæ (ca³y dzieñ; resztê dnia
i noc; a¿ do nastêpnego ranka); oraz inne przedrostki — od-, wy-: ïðîæäàòü

åùå ÷àñ — odczekaæ jeszcze godzinkê; ïðîñòîÿòü ãîä — wytrwaæ rok; ïðî-

ñèäåòü òðè ãîäà â ïîëèòèçîëÿòîðå — odsiedzieæ trzy lata w wiêzieniu.
Ekwiwalenty czasowników z przedrostkiem ïåðå- zawieraj¹ przedrostek prze-:
ïåðåçèìîâàòü — przezimowaæ; ïåðåíî÷åâàòü — przenocowaæ, a te z przed-
rostkiem om- zawieraj¹ przedrostek od-: îòáûòü / îòáûâàòü ñðîê, îòñèäêó

— odsiedzieæ / odsiadywaæ wyrok. Jako ekwiwalent czasownika z przedrost-
kiem âû- wyst¹pi³ czasownik z przedrostkiem prze- (âûñèäåòü áëîêàäó

áåëóþ — przesiedzieæ bia³¹ blokadê). Oto kilka przyk³adów:

Âåñü íîÿáðü îäèííàäöàòîãî ãîäà Àííà Èâàíîâíà ïðîëåæàëà â ïî-

ñòåëè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Ca³y listopad roku jedenastego Anna Iwanowna przele¿a³a w ³ó¿ku.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Îíè ïðîãîâîðèëè âñþ íî÷ü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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Przegadali ca³¹ noc.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

ß ó âàñ íåäîëãî ïðîáóäó, òîëüêî ïåðåíî÷óþ, à óòðîì óéäó.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Nie bêdê u pana d³ugo siedzieæ, tylko przenocujê, a rano sobie pójdê.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

— Îí òðè ãîäà ïðîñèäåë â ïîëèòèçîëÿòîðå, ãîëîäàë, âñêðû-

âàë âåíû.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Odsiedzia³ trzy lata w wiêzieniu dla politycznych, og³asza³
g³odówkê, podcina³ sobie ¿y³y...

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Z czasownikami determinatywno-augmentatynego RA pojawi³y siê:
• okreœlniki wyznaczaj¹ce dok³adn¹ rozci¹g³oœæ interwa³u:

È ïðîðàáîòàëà ýòà ìàøèíà ðîâíî ÷åòûðå ìèíóòû.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàéêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

I przepracowa³a ta maszyna równo cztery minuty.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

• wyra¿enia przyimkowe odnosz¹ce siê do punktu finalnego akcji:

Êàê îí âûäåðæàë âòîðûå ïîëñìåíû, îí íå çíàë, êàê äîáðàëñÿ äî-

ìîé, íå ïîìíèë, ñâàëèëñÿ íà êðîâàòü â ïðîñïàë äî óòðà.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Nie wiedzia³, jakim cudem wytrzyma³ resztê zmiany, nie pamiêta³, jak
wróci³ do domu, jak zwali³ siê na ³ó¿ko i spa³ a¿ do nastêpnego ranka.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

• okreœlniki wyra¿aj¹ce rozci¹g³oœæ interwa³u w przybli¿eniu:

È îêîëî ÷åòâåðòè ÷àñà îí ïðîáûë â âàííîé â ñòðàííîì íàñò-

ðîåíèè äóõà òî â çëîáå, òî â êàêîì-òî òÿæåëîì óïàäêå.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Przesiedzia³ w ³azience oko³o kwadransa w dziwnym stanie ducha —
ni to w furii, ni to w ciê¿kiej depresji.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

• rzeczowniki — nazwy temporalne (w tym nazwy pór roku i pór dnia):

Âîí ìû âñþ ýòó ãîëîäóõó, âñþ ýòó áëîêàäó áåëóþ âûñèäåëè, íå

ïîøàòíóëèñü, è öåëû.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Za to my ca³y ten g³ód, ca³¹ tê bia³¹ blokadê przesiedzieliœmy, nie
z³amaliœmy siê i wyszliœmy z tego ca³o.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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— Â ýòîì âåñü òðþê: Îí ïðîñòî èñïóãàëñÿ ÷èñòêè è ðåøèë

ïåðåñèäåòü òðåâîæíîå âðåìÿ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— W tym ca³y dowcip. Berlanga po prostu przestraszy³ siê czystki
i postanowi³ przeczekaæ niebezpieczny okres.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Odnotowano tak¿e przyk³ad jednostkowy z czasownikiem niedokonanym:
ïðîñèæèâàòü ãäå-ë. ïî öåëûì äíÿì — przesiadywaæ gdzie po ca³ych
dniach:

Ïî öåëûì äíÿì ïðîñèæèâàë ìîíàðõèñò-îäèíî÷êà íàä îáðûâîì,

(...)
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Od tego czasu samotny monarchista po ca³ych dniach przesiadywa³

na krawêdzi urwiska (...)
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (3). Odnoto-
wano przyk³ady, w których ekwiwalent wyra¿ony jest:
• czasownikiem delimitatywnym:

Ïðîëåæàë íà ñïèíå, íå ñïåøà î÷óõèâàÿñü.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

(...) pole¿a³ chwilê na plecach, bez poœpiechu przychodz¹c do siebie.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

• czasownikiem finalnym:

Ïîëåñîâ øåë ñëåäîì çà êîíöåññèîíåðàìè, äîëãî êðåïèëñÿ è, âû-

æäàâ, êîãäà âîêðóã íèêîãî íå áûëî, ïîäîøåë ê Âîðîáüÿíèíîâó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Polesow szed³ trop w trop za wspólnikami, d³ugo zbiera³ siê na odwa-
gê, a¿ doczeka³ chwili, kiedy nikogo nie by³o w pobli¿u i podszed³ do
Worobianinowa.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

• czasownikiem augmentatywnym w aspekcie niedokonanym:

Âñå ýòè äíè îí ïðîëåæèâàë ó ñåáÿ íàâåðõó, ñïàë, ïðîñûïàëñÿ,

ðàçìûøëÿë è ïðèñëóøèâàëñÿ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Przez wszystkie te dni wylegiwa³ siê u siebie na górze, spa³, budzi³
siê, rozmyœla³ i s³ucha³.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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1.2.1.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych (1)

Odnotowano jeden przyk³ad, w którym wyst¹pi³ ekwiwalent wyra¿ony cza-
sownikiem bez formantu modyfikacyjnego, niebêd¹cy jednak ekwiwalentem
czasownika bazowego: ïðîæèòü âåñü àâãóñò áëàãîïîëó÷íî — do koñca
sierpnia wieœæ siê komuœ znakomicie:

Ëþäîâèê äàæå â ìîëîäîñòè îòëè÷àëñÿ êîëîññàëüíîé âûäåðæêîé,

ïîýòîìó Íèêîëàé Ôóêå âåñü àâãóñò ïðîæèë áëàãîïîëó÷íî.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Ludwik XIV nawet za m³odu odznacza³ siê niezwyk³ym opanowaniem,
tote¿ jeszcze do koñca sierpnia Miko³ajowi Fouquet wiod³o siê znako-

micie.
(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

1.2.1.1.3. Związki stałe

W korpusie brak zwi¹zków sta³ych jako ekwiwalentów czasowników deter-
minatywno-augmentatywnego RA.

1.2.1.1.4. Ekwiwalenty opisowe (24)

Ekwiwalenty ze znaczeniem determinatywno-augmentatywnym (22).
W korpusie pojawi³y siê ekwiwalenty bêd¹ce po³¹czeniem adwerbiów i wyra¿eñ
adwerbialnych z ekwiwalentem czasownika bazowego (22 przyk³ady)63. Ekwi-
walenty czasownika bazowego s¹ czasownikami, od których mo¿liwe by³oby
utworzenie czasownika danego RA64; por.: ïðîäðåìàòü âåñü äåíü — drzemaæ
przez ca³y dzieñ; ïðîæèòü (ïîëãîäà; îêîëî ìåñÿöà) — mieszkaæ (pó³ roku;
przez miesi¹c); ïðîæèòü ïîëãîäà — wegetowaæ pó³ roku; ïðîñèäåòü (ìèíóò

ïÿòü; äî êîíöà øêîëû çà îäíîé ïàðòîé) — siedzieæ (oko³o piêciu minut; do
koñca szko³y w jednej ³awce); ïðîñïàòü äî âå÷åðà — spaæ do wieczora; ïðî-

ñòîÿòü (ìèíóòó ìîë÷à; âåñü äåíü áåñïëîäíî; òðè äíÿ áåç äåëà) — staæ
(przez minutê w milczeniu; bezowocnie ca³y dzieñ; trzy dni bezczynnie), np.:

Â äåâÿòüñîò ïÿòîì ãîäó, êîãäà Ïàøà Àíòèïîâ ïîëãîäà ïðîæèë

ó Òèâåðçèíûõ, Þñóïêà õîäèë ê íåìó â ãîñòè è èãðàë ñ íèì ïî

ïðàçäíèêàì.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

W dziewiêæset pi¹tym, kiedy Pasza Antipow pó³ roku mieszka³ u Ti-
wierzinów, Jusupka odwiedza³ go w œwiêta i bawi³ siê z nim.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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63 Okreœlniki wystêpuj¹ i w oryginale, i w t³umaczeniu.
64 Nale¿y przy tym odnotowaæ potencjaln¹ mo¿liwoœæ utworzenia formacji determinatyw-

no-augmentatywnych od podstaw werbalnych.



Â ïåðâûé æå âå÷åð, îçàðåííûé íåÿðêèìè êåðîñèíîâûìè ôîíàðÿìè,

ê Àäàìó Êàçèìèðîâè÷ó, êîòîðûé âåñü äåíü áåñïëîäíî ïðîñòîÿë

íà Ñïàñî-Êîîïåðàòèâíîé ïëîùàäè, ïîäîøëè ÷åòâåðî ìóæ÷èí.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Zaraz w pierwszy wieczór nêdznie oœwietlony naftowymi latarniami,
do Adama Kazimirowicza, który ca³y dzieñ sta³ bezowocnie na Placu
Cerkiewno-Spó³dzielczym, podesz³o czterech mê¿czyzn.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Odnotowano tak¿e okreœlniki duratywne z czasownikami, od których nie
jest mo¿liwe utworzenie derywatu wyra¿aj¹cego dany RA (spêdziæ, zabawiæ
gdzieœ jakiœ czas): ïðîáûòü ãäå-ë. ìåñÿö — spêdziæ gdzieœ miesi¹c; ïðîáûòü

íåäîëãî — zabawiæ nied³ugo; ïðîæèmü â Ðîññèè âñþ æèçíü — spêdziæ
w Rosji ca³e swoje ¿ycie; ïðîñèäåòü ÷àñîâ äåñÿòü íà òîðæåñòâåííîì çà-

ñåäàíèè — spêdziæ dziesiêæ godzin na uroczystym posiedzeniu; ïðîñèäåòü

ãäå-ë. íåñêîëüêî äíåé — spêdziæ gdzieœ kilka dni:

Â òå÷åíèå íåäåëè èíæåíåð Çàóçå, ðóêîâîäèìûé ëþáåçíûì

Àäîëüôîì Íèêîëàåâè÷åì, óñïåë îñìîòðåòü òðè ìóçåÿ, ïîáûâàòü

íà áàëåòå „Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà” è ïðîñèäåòü ÷àñîâ äåñÿòü íà

òîðæåñòâåííîì çàñåäàíèè, óñòðîåííîì â åãî ÷åñòü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

W ci¹gu tygodnia in¿ynier Sauze, oprowadzany przez us³u¿nego
Bomzego, zwiedzia³ trzy muzea, obejrza³ balet „Œpi¹ca królewna”
i spêdzi³ dziesiêæ godzin na uroczystym posiedzeniu zorganizowanym
na jego czeœæ.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Wœród okreœlników determinatywno-augmentatywnych w badanym mate-
riale wyst¹pi³y przede wszystkim okreœlniki wyznaczaj¹ce dok³adn¹ roz-
ci¹g³oœæ interwa³u65: ïðîáûòü ãäå-ë. ìåñÿö — spêdziæ gdzieœ miesi¹c; ïðî-

ñòîÿòü ìèíóòó ìîë÷à — staæ przez minutê w milczeniu; ïðîñòîÿòü âåñü

äåíü áåñïëîäíî — staæ bezowocnie ca³y dzieñ; ïðîäðåìàòü âåñü äåíü —
drzemaæ przez ca³y dzieñ; ïðîñòîÿòü òðè äíÿ áåç äåëà — staæ trzy dni bez-
czynnie; ïîëãîäà ïðîæèòü — pó³ roku mieszkaæ; ïðîñèäåòü ÷àñîâ äåñÿòü

íà òîðæåñòâåííîì çàñåäàíèè — spêdziæ dziesiêæ godzin na uroczystym po-
siedzeniu; ïðîðàáîòàòü íà êðàñêå äâå íåäåëè — harowaæ przy farbie jeszcze
dwa tygodnie; ïðîæèòü ïîëãîäà — wegetowaæ pó³ roku; ïðîæèmü â Ðîññèè

âñþ æèçíü — spêdzi³ w Rosji ca³e swoje ¿ycie66; a tak¿e wyra¿aj¹ce roz-
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65 W 2 przyk³adach pojawi³ siê przymiotnik ca³y w t³umaczeniu, podczas gdy w jêzyku wyj-
œciowym — âåñü.

66 Tu w znaczeniu ‘prze¿y³ od urodzenia do tej pory’:

Îí, êîòîðûé ïðîæèë â Ðîññèè âñþ æèçíü è ðåâîëþöèþ, âèäåë, êàê ëîìàëñÿ, ïå-

ðåëèöîâûâàëñÿ è ìåíÿëñÿ áûò.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)
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ci¹g³oœæ interwa³u w przybli¿eniu: ïðîñèäåë ìèíóò ïÿòü — siedzieæ oko³o
piêciu minut; ïðîñèäåòü ãäå-ë. íåñêîëüêî äíåé — spêdziæ gdzieœ kilka dni;
ïðîáûòü íåäîëãî — zabawiæ nied³ugo; ïðîæèòü ëåò ïîëòîðàñòà ãäå-ë.
— przez sto piêædziesi¹t lat wa³êsaæ siê gdzieœ67; oraz wyra¿enia przyimkowe
odnosz¹ce siê do punktu finalnego akcji: ïðîñèäåòü äî êîíöà øêîëû çà îä-

íîé ïàðòîé — do koñca szko³y siedzieæ w jednej ³awce; ïðîñïàòü äî âå÷åðà

— spaæ do wieczora; ïðîìîë÷àòü äî ñàìîãî Ñàðàêøà — milczeæ do samej
planety Saraksz68. Oto kilka przyk³adów:

Ìîëî÷íûå áðàòüÿ ïîäíÿëèñü è ìèíóòó ïðîñòîÿëè ìîë÷à, ãëÿäÿ

âíèç, íà ïåðåëîìëåííûå áèñêâèòû è íåäîåäåííûé áóòåðáðîä.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Mleczni bracia stali przez minutê w milczeniu, wpatrzeni w po³amane
biszkopty i nie dojedzon¹ kanapkê.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Îí çàêðûë ãëàçà è ìîë÷à ïðîñèäåë íà ñòóëå ìèíóò ïÿòü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Zamkn¹³ oczy i siedzia³ tak oko³o piêciu minut.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Èñòîìëåííûé íî÷íûì ïðèêëþ÷åíèåì, Êîçëåâè÷ âåñü äåíü ïðî-

äðåìàë ó ðóëÿ íà ñâîåé ñòîÿíêå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Znu¿ony nocnymi przez ca³y dzieñ odami Kozlewicz drzema³ przy kie-
rownicy na postoju.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Ñòàëî ëåã÷å, îí ïðîñïàë äî âå÷åðà, âûøåë òîëüêî ê óæèíó. Õî-

çÿåâà íè î ÷åì íå ñïðàøèâàëè, íî Ñàøà áûë óâåðåí — çíàþò.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Poczu³ siê lepiej, znowu zasn¹³ i spa³ do wieczora, wsta³ dopiero na
kolacjê. Gospodarze o nic go nie pytali, ale by³ przekonany, ¿e
o wszystkim wiedz¹.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Odnotowano 2 przyk³ady niewyra¿aj¹ce znaczenia determinatywno-aug-
mentatywnego: ïåðåíî÷åâàòü — zdobyæ jakiœ nocleg; ïðîñïîðèòü äî õðè-

ïîòû — po sprzeczce69, która doprowadzi³a wszystkich do ca³kowitego za-
chrypniêcia, np.:
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On, który spêdzi³ w Rosji ca³e swoje ¿ycie oraz rewolucjê i by³ œwiadkiem, jak prze-
obra¿a³a siê rzeczywistoœæ.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
67 Tu w znaczeniu ‘bardzo d³ugo’.
68 Do czasu, w którym osi¹gnêliœmy planetê Saraksz.
69 W t³umaczeniu pojawi³ siê rzeczownik odczasownikowy.



Íóæíî ãäå-íèáóäü ïåðåíî÷åâàòü, ïîåñòü, ðàçäîáûòü äåíåã íà áè-

ëåòû.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Musimy zdobyæ jakiœ nocleg, coœ do jedzenia i pieni¹dze na bilety ko-
lejowe.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Ïîýòîìó áîëüøàÿ ãðóïïà õóäîæíèêîâ, ïèñàòåëåé è àðòèñòîâ,

ïðîñïîðèâ äî õðèïîòû, ïðèíÿëà, íàêîíåö, îêîí÷àòåëüíîå ðå-

øåíèå è äâèíóëàñü ê îêðàèíå ãîðîäà ê ðàêåò÷èêàì.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Dlatego wielka grupa malarzy, pisarzy i aktorów po sprzeczce, która

doprowadzi³a wszystkich do ca³kowitego zachrypniêcia, podjê³a
wreszcie ostateczn¹ decyzjê i ruszy³a na przedmieœcie do wytwórców
rakiet.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

1.2.1.2. Ekwiwalenty polskich czasowników determinatywno-
-augmentatywnego rodzaju akcji w języku rosyjskim (15)

1.2.1.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (15)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (13).
Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem prze- s¹ rosyjskie czasowniki
z przedrostkiem ïðî-: przesiedzieæ ca³y dzieñ — ïðîñèäåòü âåñü äåíü, ïðî-

ñèäåòü äî ïîçäíåãî âå÷åðà; przesiedzieæ ca³e dwa seanse, d³ugo w noc —
ïðîñèäåòü öeëûõ äâà ñåàíñà, äî ïîçäíåé íî÷è; przespaæ dwie noce na dwo-
rze, prawie ca³¹ dwugodzinn¹ podró¿ — ïðîñïàòü äâå íî÷è íà äâîðå, ïî÷òè

äâà ÷àñà; nie przepracowaæ w sumie nawet roku — íå ïðîðàáîòàòü â îá-

ùåé ñëîæíîñòè è ãîäà, a tak¿e ïåðå-: przeczekaæ dwie oddalaj¹ce siê eks-
plozje — ïåðåæäàòü äâà îòäàëÿþùèõñÿ âçðûâà. Przedrostek od- wystêpuje
w 2 przyk³adach. Ich ekwiwalenty zawieraj¹ przedrostki âû- i ïåðå-: odczekaæ
stosown¹ chwilê — âûæäàòü ñîîòâåòñòâóþùåå âðåìÿ; odczekaæ chwilê —
ïåðåæäàâ åùå ìèíóòó. Oto kilka przyk³adów:

Wczoraj ca³y dzieñ przesiedzia³ w Instytucie i dziœ rano znów tam po-
szed³.

(K. Boruñ: Próg nieœmiertelnoœci)

Â÷åðà âåñü äåíü îí ïðîñèäåë â èíñòèòóòå è ñåãîäíÿ îïÿòü ïî-

øåë òóäà.
(K. Áîðóíü: Ãðàíü áåññìåðòèÿ)

Pielgrzym odczeka³ stosown¹ chwilê, ale nikt go nie poprawi³.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)
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Ïèëèãðèì âûæäàë ñîîòâåòñòâóþùåå âðåìÿ, íî íèêòî åãî íå ïî-

ïðàâèë.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Czasownikom towarzysz¹ okreœlniki wyznaczaj¹ce dok³adn¹ rozci¹g³oœæ
interwa³u: przespaæ dwie noce na dworze — ïðîñïàòü äâå íî÷è íà äâîðå;
przesiedzieæ ca³y dzieñ — ïðîñèäåòü âåñü äåíü, wyra¿enia przyimkowe od-
nosz¹ce siê do punktu finalnego akcji: przesiedzieæ ca³y dzieñ — ïðîñèäåòü

äî ïîçäíåãî âå÷åðà, wyra¿aj¹ce rozci¹g³oœæ interwa³u w przybli¿eniu: prze-
spaæ prawie ca³¹ dwugodzinn¹ podró¿ — ïðîñïàòü ïî÷òè äâà ÷àñà, a tak¿e
rzeczowniki — nazwy temporalne, w tym nazwy pór roku i pór dnia: przecze-
kaæ dwie oddalaj¹ce siê eksplozje — ïåðåæäàòü äâà îòäàëÿþùèõñÿ âçðûâà;
przeczekiwaæ burzê — ïåðåæèäàòü ãðîçó:

Przespa³ ju¿ dwie noce na dworze, w resztkach stogów, a teraz zano-
si³o siê na to, ¿e w podobny sposób spêdzi noc trzeci¹.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Îí óæå äâå íî÷è ïðîñïàë íà äâîðå, â îñòàòêàõ ñòîãîâ, à òåïåðü

äåëî øëî ê òîìó, ÷òî òàêèì æå îáðàçîì îí ïðîâåäåò è òðåòüþ

íî÷ü.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Wsta³, wyjrza³ przez okno i z uœmiechem przypatrywa³ siê ludziom,
którzy gdzieœ biegli, k³aniali siê sobie, asystowali damom. (...) Tak

przesiedzia³ ca³y dzieñ.
(B. Prus: Lalka)

Îí ïîäíÿëñÿ, âûñóíóëñÿ â îêíî è, óñìåõàÿñü, ñòàë ðàçãëÿäûâàòü

ïðîõîæèõ, êîòîðûå ñïåøèëè êóäà-òî, ðàñêëàíèâàëèñü ñî çíà-

êîìûìè, æåñòèêóëèðîâàëè, îæèâëåííî ðàçãîâàðèâàëè î ÷åì-òî.

(...) Òàê îí ïðîñèäåë äî ïîçäíåãî âå÷åðà.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Przeczekali jeszcze dwie oddalaj¹ce siê eksplozje i zbiegli po szkle
chrzêszcz¹cym pod butami na parter.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Îíè ñ Ëåâøîé ïåðåæäàëè åùå äâà îòäàëÿþùèõñÿ âçðûâà, à çàòåì

ïîì÷àëèñü ïî ñêðèïÿùåìó ïîä ñàïîãàìè ñòåêëó âíèç, íà ïåðâûé ýòàæ.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

W korpusie odnotowano jeden przyk³ad czasownika niedokonanego: prze-
czekiwaæ niecierpliwie burzê — ïåðåæèäàòü ãðîçó:

Zwierzêta pochowa³y siê w domach albo pod ró¿nymi krzakami i prze-

czekiwa³y niecierpliwie [burzê]70.
(J. Chmielewska: Pafnucy)
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70 Por. czeka³y, a¿ skoñczy siê burza.



Çâåðè è ïòèöû ïîïðÿòàëèñü ãäå êòî ìîã: â íîðàõ, äóïëàõ äå-

ðåâüåâ, ïðîñòî â óêðîìíûõ ìåñòàõ, è ïåðåæèäàëè ãðîçó.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Przyk³ady u¿ycia niedokonanych czasowników determinatywno-augmentatyw-
nego RA zosta³y zamieszczone przez Z. Strieka³ow¹ (ÑÒÐÅÊÀËÎÂÀ, 1979: 213),
np.:

Ca³e wieczory przep³akiwa³a.

Îíà ïîäîëãó ïëàêàëà âå÷åðàìè, ïðîïëàêèâàëà âñå âå÷åðà.

Ca³ymi dniami u nas przesiadywa³... na obiadach, na kolacjach.

Îí öåëûìè äíÿìè ïðîñèæèâàë ó íàñ, îáåäàë, óæèíàë.

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (2). Odnoto-
wano 2 przyk³ady, w których ekwiwalentem czasownika determinatywno-aug-
mentatywnego RA (przesiadywaæ) jest czasownik augmentatywnego RA (çà-

ñèæèâàòüñÿ):

Stacho d³u¿ej przesiadywa³ wieczorami nad ksi¹¿k¹, podkrêcaj¹c zdy-
chaj¹c¹ karbidówkê.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Ñòàõ âå÷åðàìè âñå äîëüøå çàñèæèâàëñÿ íàä êíèãîé, ïîäêðó÷èâàÿ

ôèòèëü â ãàñíóùåé êàðáèäíîé ëàìïå.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

Przesiaduj¹ do póŸna nad kuflem i ucztuj¹ (...)
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Äîïîçäíà çà êðóæêîé ïèâà çàñèæèâàþòñÿ, (...)
(Â. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

W korpusie brak przyk³adów ekwiwalentów werbalnych bez formantów
modyfikacyjnych, a tak¿e ekwiwalentów opisowych i frazeologicznych.

Poniewa¿ w korpusie nie wyst¹pi³y ekwiwalenty wyra¿ane adwerbiami
i wyra¿eniami adwerbialnymi z czasownikiem niewyra¿aj¹cym rodzaju akcji,
za Z. Strieka³ow¹ (ÑÒÐÅÊÀËÎÂÀ, 1979: 210, 212) przytaczam przyk³ady repre-
zentuj¹ce taki typ t³umaczenia:

Przekoczowa³em trzy doby, nocuj¹c do dwunastej na dworcu, a na-
stêpnie gdzie siê da³o: od miejskich ³awek do podsieni koœcielnych.

ß êî÷åâàë òðîå ñóòîê, ñïàë äî äâåíàäöàòè íà âîêçàëå, à ïîòîì

ãäå ïðèäåòñÿ: òî íà ãîðîäñêèõ ñêàìåéêàõ, òî íà öåðêîâíîì êðû-

ëüöå.
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a tak¿e przyk³ad z czasownikiem niedokonanym:

Latem zwykle bywam zdrowsza, zimy ca³e prawie przechorowujê.

Ëåòîì ÿ áûâàþ çäîðîâà, à âñþ çèìó îáû÷íî áîëåþ.

W korpusie brak równie¿ przyk³adów z t³umaczeniem opisowym, por.
przyk³ady z ksi¹zki Z. Strieka³owej (ÑÒÐÅÊÀËÎÂÀ, 1979: 210, 211):

Nie mogê pomin¹æ zwyczajnej przestrogi, abyœ zdrowia zbyteczn¹
prac¹ nie nadwyrê¿a³; lepiej czasem godzinê po naszemu przefajko-

waæ, przeszachowaæ albo przegawêdziæ.

Íå ìîãó íå âûñêàçàòü îáû÷íîãî ïðåäîñòåðåæåíèÿ, ÷òîáû òû íå

èñïîðòèë ñåáå çäîðîâüÿ ÷ðåçìåðíîé ðàáîòîé; ëó÷øå èíîãäà, êàê

ó íàñ ïðèíÿòî, ïðîâåñòè ÷àñîê ñ òðóáêîé, íàä øàõìàòàìè èëè

çà áåñåäîé.

Syn jego, id¹c œladami Ojca... przeszulerowa³ swoje lata uniwersytec-

kie.

Åãî ñûí ïîøåë ïî ñòîïàì îòöà è âñå âðåìÿ ó÷åáû â óíèâåð-

ñèòåòå çàíèìàëñÿ øóëåðñòâîì.

1.2.2. Ekwiwalenty determinatywno-deminutywnego
rodzaju akcji

1.2.2.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników
determinatywno-deminutywnego rodzaju akcji
w języku polskim (473)

1.2.2.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (329)

Ekwiwalent wyrażony czasownikiem tego samego rodzaju akcji (285).
W badanym materiale przy ekwiwalencji tego samego RA wystêpuj¹ cza-
sowniki z tym samym przedrostkiem (ros. ïî-, pol. po-) oraz jednostkowe
przyk³ady z innymi przedrostkami: âç- (âçäðåìíóòü — zdrzemn¹æ siê),
ïåðå- (ïåðåêóñèòü íà ñâîè äåíüãè — przek¹siæ coœ za w³asne pieni¹dze),
a tak¿e ïðî- (ïðîéòèñü — przejœæ siê; ïðîãóëÿòüñÿ — przespacerowaæ
siê).

W zale¿noœci od wyst¹pienia okreœlnika / braku okreœlnika w tekœcie orygi-
na³u i/oraz przek³adu wyró¿niono: wystêpowanie okreœlnika w tekœcie ory-
gina³u oraz w przek³adzie, wystêpowanie okreœlnika w t³umaczeniu, a brak go
w tekœcie orygina³u, wystêpowanie okreœlnika w tekœcie orygina³u, natomiast
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brak go w przek³adzie, brak okreœlnika zarówno w tekœcie orygina³u, jak
i w t³umaczeniu.

W podgrupie ekwiwalentów z okreœlnikami zarówno w jêzyku rosyjskim,
jak i w polskim t³umaczeniu w obu jêzykach wyst¹pi³y okreœlniki odnosz¹ce
siê do interwa³u, którego rozci¹g³oœæ (niewielka) nie zosta³a sprecyzowana
liczbowo: ïîãîâîðèòü åùå íåìíîãî — porozmawiaæ jeszcze chwilê; ïîãó-

ëÿòü ÷àñîê — pospacerowaæ godzinkê; ïîäîæäàòü åùå íåìíîãî — czekaæ
jeszcze chwilê; ïîìåäëèòü ìèíóòó — postaæ chwilê; ïîìîë÷àòü îäíó ìèíó-

òó — pomilczeæ chwilê; ïîðàáîòàòü êàêîå-òî âðåìÿ, ïàðó äíåé, ïàðó ëåò,
íåìíîãî — popracowaæ jakiœ czas, parê dni, kilka lat, trochê; ïîñèäåòü íå-

ñêîëüêî ìèíóò, ÷àñîê, íåìíîãî — posiedzieæ kilka minut, godzinkê, chwilê;
ïîñèäåòü íåìíîãî — poczekaæ troszkê; ïîñòðàäàòü íåìíîæêî — pocier-
pieæ trochê, zosta³a podana w przybli¿eniu: ïîêîìàíäîâàòü ñ ïîë÷àñà — po-
komenderowaæ z pó³ godziny; ïîñòîÿòü ñ ìèíóòó — postaæ jeszcze chwilê,
zosta³a dok³adnie sprecyzowana liczbowo: ïîãóëÿòü äåñÿòü ìèíóò — posie-
dzieæ dziesiêæ minut; ïîñèäåòü äíÿ òðè — poczekaæ trzy dni. Okreœlniki
mog¹ odnosiæ siê tak¿e do prawej granicy odcinka: ïîáûòü äî çàâòðàøíåãî

äíÿ — pobyæ do jutra. Oto kilka przyk³adów:

12-ãî æå ìàÿ, âåðíóâøèñü ê ñåáå, ÿ, ïî îáû÷àþ õîíòèéñêèõ ïðî-

íèêàòåëåé, ïîñèäåë íåñêîëüêî ìèíóò, ïðèñòàâèâ ê âèñêàì êîí-

÷èêè óêàçàòåëüíûõ ïàëüöåâ è ðàçìûøëÿÿ î âîçâûøåííîì, à çàòåì

âûçâàë ê ñåáå Ãðèøó Ñåðîñîâèíà è äàë çàäàíèå.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

12 maja zaœ, kiedy wróci³em do siebie, zwyczajem hontyjskich guru
posiedzia³em kilka minut, dotykaj¹c obu skroni koniuszkami palców
wskazuj¹cych i rozmyœlaj¹c o rzeczach wznios³ych, nastêpnie we-
zwa³em do siebie Griszê Serosowina i zleci³em mu zadanie.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Äîéäÿ ñ íèì äî ïîäúåçäà, ñêàçàëà: — Èäè, ÿ åùå íåìíîãî ïîõîæó.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Dochodz¹c z nim do drzwi powiedzia³a: — IdŸ, ja jeszcze trochê po-

spacerujê.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

W drugiej podgrupie znalaz³y siê przyk³ady, w których okreœlnik pojawia
siê w t³umaczeniu, a nie ma go w oryginale. Okreœlniki odnosz¹ siê do inter-
wa³u, którego rozci¹g³oœæ (niewielka) nie zosta³a sprecyzowana liczbowo, tak-
¿e poprzez podkreœlenie nieznacznego stopnia intensywnoœci akcji, zob.: ïî-

áûòü — zaczekaæ71: ïîáóäü çäåñü — zaczekaj tu chwilê; ïîâîëíîâàòüñÿ —
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jakichœ dzia³añ; poczekaæ’ (USJP).



podenerwowaæ siê trochê; ïîäóìàòü — pomyœleæ chwilê; ïîåðçàòü — po-
wierciæ siê trochê; ïîçàáàâèòüñÿ íàä êåì-ë.72 — trochê siê z kimœ podro-
czyæ; ïîèãðàòü — pograæ jakiœ czas; ïîêàëÿêàòü — pogawêdziæ chwilê; ïî-

ìîë÷àòü — pomilczeæ chwilê; ïîñèäåòü íà áåðåãó — posiedzieæ trochê na
brzegu; ïîñòîÿòü — postaæ chwilê; ïîñòîÿòü — postaæ jeszcze chwilê;
ïîñóäà÷èòü — powydziwiaæ73 nieco74; ïîòåðïåòü — trochê pocierpieæ; ïî-

ñèäåòü ñ êåì-ë. — pogadaæ trochê z kimœ; ïîõîäèòü íåìíîãî — pospace-
rowaæ trochê, pochodziæ trochê. Oto kilka przyk³adów:

ßíñîí ïîñòîÿë, îïÿòü ïîæàë ïëå÷àìè è ïîøåë íà ñâîå ìåñòî.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Janson posta³ jeszcze chwilê, znów wzruszy³ ramionami i wróci³ na
swoje miejsce.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

— ×òîáû ïîçàáàâèòüñÿ íàäî ìíîé?
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— Chce siê pan ze mn¹ trochê podroczyæ?
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

— Ó ìåíÿ ìàññà äåë, à âðåìåíè ìàëî... — Îí ïîìîë÷àë, çàòåì

äîáàâèë ðàñòåðÿííî: — Æåíÿ íàøëàñü, òû çíàåøü ãäå?
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

— Mam nadal mnóstwo spraw, a czasu ma³o... — Pomilcza³

chwilê, a nastêpnie doda³ zmieszany: — ¯enia siê znalaz³a, wiesz chy-
ba gdzie?

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

W kontekstach z trochê okreœlany jest czas trwania stanu rzeczy75. Okreœl-
nik ten b¹dŸ pojawia³ siê w przek³adzie, podczas gdy w jêzyku orygina³u wy-
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72 Ïîçàáàâèòüñÿ íàä êåì-ë ‘ïîäøóòèòü, ïîòåøèòüñÿ íàä êåì-ë.’ (ÁÒÑ).
73 Powydziwiaæ pot. ‘mówiæ o kimœ, o czymœ Ÿle, krytykowaæ kogoœ, coœ przez pewien czas’

(USJP).
74 Okreœlnik nieco zastêpuje nazwê odcinka czasu.
75 Mo¿liwoœæ substytucji trochê przez frazy typu jakiœ czas przes¹dza o zakwalifikowaniu

trochê do liczebników niew³aœciwych (GROCHOWSKI, 2005: 104). Por. tak¿e mo¿liwoœæ dwoja-
kiej interpretacji trochê (poawanturowaæ siê trochê, podenerwowaæ siê trochê) — jako liczebni-
ka niew³aœciwego lub jako operatora gradacji (GROCHOWSKI, 2005: 106):

— Âåëåëà åìó óéòè. Îí ïîàðòà÷èëñÿ, ïîòîì óøåë.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Powiedzia³am mu, ¿eby siê wyniós³. Trochê siê poawanturowa³, ale w koñcu
spakowa³ manatki.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

— Ïóñòü ïîâîëíóåòñÿ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— Niech siê trochê podenerwuje.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)



stêpowa³ okreœlnik íåìíîãî76, np. ïîæå÷ü íåìíîãî — trochê popaliæ; ïîìà-

ÿ÷èòü íåìíîãî ó çåðêàëà — pogapiæ siê trochê w lustro; ïîñïàòü íåìíîãî

— trochê pospaæ77, b¹dŸ obecny by³ tylko w przek³adzie, np. ïîäðåìàòü —
trochê siê zdrzemn¹æ; ïîôèëîñîôñòâîâàòü — trochê pomedytowaæ. W jed-
nostkowych przyk³adach ekwiwalentami rosyjskich zdañ z przys³ówkiem íå-

ìíîãî jest okreœlnik miary trwania chwilê, np. ïîñèäåòü íåìíîãî — posie-
dzieæ (przez) chwilê.

W jednym z przyk³adów okreœlnik wyst¹pi³ w tekœcie orygina³u, brak go
natomiast w przek³adzie (ïîäðåìàòü, ïîâàëÿòüñÿ íåìíîãî — pole¿eæ, po-
spaæ):

Íåóìîëèìàÿ ê èõ óïðàøèâàíèÿì äàòü èì ïîäðåìàòü è ïîâà-

ëÿòüñÿ åùå íåìíîãî, Ëàðà ïîäíÿëà âñåõ ñïÿùèõ, íàñêîðî íàïîèëà

èõ êîôå è ðàçîãíàëà ïî äîìàì âïðåäü äî íîâîé âñòðå÷è íà âîêçàëå

ê ìîìåíòó îòõîäà èõ ïîåçäà.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Nie s³ucha³a b³agañ, nie pozwoli³a jeszcze pole¿eæ i pospaæ, zerwa³a
wszystkich na nogi, na chybcika napoi³a kaw¹ i wygna³a do domów,
umawiaj¹c siê na spotkanie na dworcu przed odjazdem.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Najliczniejsza jest grupa, w której brak okreœlnika w tekœcie orygina³u
i w t³umaczeniu: ïîáàëàêàòü — pogadaæ; ïîáîëòàòü — pogawêdziæ; ïî-

ãîâîðèòü — pogawêdziæ, pomówiæ, porozmawiaæ; ïîäðåìàòü — pospaæ; ïî-

äóìàòü — pomyœleæ, porozmyœlaæ; ïîæèòü — pomieszkaæ, po¿yæ; ïîçà-

áîòèòüñÿ î ÷åì-ë. — pomyœleæ o czymœ; ïîèãðàòü — pobawiæ siê;
ïîèãðàòü â ïðåôåðàíñ — pograæ w preferansa; ïîèçäåâàòüñÿ — poznêcaæ
siê nad kimœ; ïîèñêàòü ÷åãî-ë. — poszukaæ czegoœ; ïîêèâàòü — pokiwaæ /
pokrêciæ g³ow¹; ïîêîáåíèòüñÿ (cíèæ.) — po¿o³¹dkowaæ siê; ïîêîïàòüñÿ íàä

÷åì-ë. — poszperaæ wœród czegoœ; ïîìàíèòü êîãî-ë. ðóêîþ — pomachaæ
komuœ rêk¹; ïîìàõàòü ÷åì-ë. â âîçäóõå — pomachaæ czymœ w powietrzu;
ïîìîðãàòü ðåñíèöàìè — pomrugaæ rzêsami; ïîìîòàòü ãîëîâîé — pokrêciæ
g³ow¹; ïîìîë÷àòü — pomilczeæ; ïîíåæèòüñÿ â ïîñòåëè — powylegiwaæ siê
w ³ó¿ku; ïîðàáîòàòü íàä ÷åì-ë. — popracowaæ nad czymœ; ïîñèäåòü —
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76 W jednostkowym przyk³adzie tak¿e ÷óòü-÷óòü:

Åñëè âû ñïàëèëè åùå íå âñå ìîè ñâå÷è — ïðåêðàñíûå, ñòåàðèíîâûå, íå ïðàâäà

ëè? — äàâàéòå ïîãîâîðèì åùå ÷óòü-÷óòü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Je¿eli nie wypali³ pan dot¹d wszystkich moich œwiec — wspania³ych, stearynowych,
prawda? — to porozmawiajmy jeszcze trochê.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
77 W t³umaczeniu wyst¹pi³ tak¿e derywat deminutywny troszkê (ïîñèäåòü íåìíîãî — po-

czekaæ troszkê).



posiedzieæ, pobyæ gdzieœ; ïîñèäåòü ñ âåùàìè — popilnowaæ rzeczy; ïî-

ñìåÿòüñÿ — poœmiaæ siê; ïîñïîðèòü — podyskutowaæ; ïîñòîÿòü — zacze-
kaæ78; ïîñòðàäàòü — pocierpieæ; ïîñóäèòü — pomyœleæ; ïîòàíöåâàòü —
potañczyæ; ïîòåðåòü ïàëüöàìè ëîá — potrzeæ palcami czo³o; ïîòåðïåòü —
pocierpieæ; ïîñòðåëÿòü èç ðóæüÿ — postrzelaæ ze strzelby; ïîòðîãàòü

øèíó — pomacaæ opony; ïî÷èòàòü — poczytaæ; ïîõëîïàòü ñåáÿ ïî êàðìà-

íó — poklepaæ siê po kieszeni; ïîõëîïàòü êîãî-ë. ïî ïëå÷ó, ïî ñïèíå ïî

êîëåíêàì — poklepaæ kogoœ po ramieniu, po plecach, po kolanach; ïîõî-

äèòü ïî êîìíàòå — przejœæ siê po pokoju; ïîøåïòàòüñÿ ñ êåì-ë. — po-
szeptaæ z kimœ; ïîøóìåòü — pokrzyczeæ. Oto kilka przyk³adów:

Êîíå÷íî, îí åé íèêòî, ïîñèäåëè ÷àñîê â „Íàöèîíàëå”, ïðîøâû-

ðíóëèñü ïî Àëåêñàíäðîâñêîìó ñàäó, ïîáîëòàëè (...)
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Co prawda, nic jej z nim nie ³¹czy³o, posiedzieli godzinkê w „Natio-
nalu”, przespacerowali siê po Ogrodzie Aleksandrowskim, pogawê-

dzili (...)
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Òóò âñå-òî òàê, ïîæèâóò è óåçæàþò. À ìîæåò, îáàíãàðèøüñÿ?
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Tu wszyscy tak, pomieszkaj¹, wyjad¹. A mo¿e angarskim siê zro-
bisz?

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

— Òàê âîò, — âíóøèòåëüíî ïðîèçíåñ Àëôåðîâ, — íàñ÷åò

òåîðèè âðåäèòåëüñòâà ìû åùå ïîãîâîðèì, åñëè ïðåäñòàâèòñÿ

âîçìîæíîñòü, êîíå÷íî.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— No có¿ — powiedzia³ A³fierow z naciskiem — co do teorii
szkodnictwa, to jeszcze o tym porozmawiamy, jeœli nadarzy siê okazja,
naturalnie.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

W kilku przyk³adach w przek³adzie na jêzyk polski wystêpuje zaimek so-
bie odnosz¹cy siê do stanu emocjonalnego subiektu jako rezultatu zadowolenia
z realizacji akcji: ïîâåðòåòüñÿ — pojeŸdziæ sobie; ïîãóëÿòü — pou¿ywaæ so-
bie; ïîñèäåòü — posiedzieæ sobie; ïîñïàòü äî óòðà — pospaæ sobie do
rana, np.:

Ìû ëÿæåì ñåé÷àñ, ïîñïèì äî óòðà (...)
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Teraz pójdziemy spaæ, poœpimy sobie do rana (...)
(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)
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78 W jednostkowym przyk³adzie wyst¹pi³ derywat z przedrostkiem za-.



Ïîäíÿëñÿ ðåâ íåñêîëüêèõ ñîò ãîëîñîâ. „Ïîãîâîðèë. Áóäåò”.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Rozleg³ siê ryk kilkuset g³osów. „Pogada³ sobie i dosyæ”.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

— Æàëêî, êàðóñåëè íåò, à òî áû íà êàðóñåëè ïîâåðòåëèñü.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Szkoda, ¿e nie ma karuzeli, bo byœmy sobie pojeŸdzili — powie-
dzia³.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Czasownik ïîäóìàòü — pomyœleæ zosta³ w³¹czony do delimitatywów:

Äà ÷òî ýòî ñî ìíîé ñåãîäíÿ? — ïîäóìàë îí ñî ñòðàõîì è äîñà-

äîé è ïîïûòàëñÿ âçÿòü ñåáÿ â ðóêè.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Co siê ze mn¹ dzisiaj wyrabia? — pomyœla³ ze z³oœci¹ i strachem,
próbuj¹c wzi¹æ siê w garœæ79.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

W korpusie odnotowano 2 przyk³ady, w których ekwiwalent rosyjskiego
czasownika determinatywno-deminutywnego utworzony zosta³ od czasownika
zawieraj¹cego w swej strukturze przedrostek:

Ïî ïðàçäíèêàì ìîæíî áûëî óòðîì ïîíåæèòüñÿ â ïîñòåëè ïî-

äîëüøå.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

W dni œwi¹teczne mo¿na by³o rano powylegiwaæ siê d³u¿ej w ³ó¿ku.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

À ÿ ðàñòÿíóñü íà áåðåãó ñî ñòåáåëüêîì â çóáàõ, ïîæóþ — ïî-

äóìàþ, ìîæåò áûòü, âçäðåìíó.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

A ja siê wyci¹gnê na brzegu z trawk¹ w zêbach, po¿ujê, porozmyœlam

i mo¿e siê zdrzemnê.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Brak wyra¿enia eksplicytnego kwantyfikacji temporalnej80 i pozytywna
ocena akcji s¹ typowe dla delimitatywów. W znacznej liczbie przyk³adów oce-
na emocjonalna akcji nie zosta³a jednak wyra¿ona. Dzieje siê tak w przypadku
os³abienia modyfikacji delimitatywnej w pewnych typach kontekstu:
• przy u¿yciu aspektu dokonanego w rozkaŸniku, np.:
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Òîéâî ïîòÿíóëñÿ îòêèíóòü äâåðöó ãëàéäåðà, íî ÿ ñêàçàë åìó:

— Íå íàäî. Ïîäîæäè.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Tojwo wyci¹gn¹³ rêkê, ¿eby otworzyæ drzwi glidera, ale powiedzia³em:
— Nie trzeba. Poczekaj.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

— Òîãäà ïîòåðïè, Êàòþøà.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

— Pocierp troszkê, Katiusza.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

• przy predykatach deontycznych, np.:

Íóæíî ïîçàáîòèòüñÿ î êóëüòóðíî-àãèòàöèîííîé ñòîðîíå íàøå-

ãî ïîõîäà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Musimy pomyœleæ o kulturalno-propagandowej stronie naszej wypra-
wy.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

ß áû î÷åíü õîòåë ñ íèì ïîãîâîðèòü.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Bardzo chcia³bym z nim porozmawiaæ.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

À äî òåõ ïîð íàäî ïîòåðïåòü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

A na razie trzeba pocierpieæ.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

— Òû î ÷åì-òî õîòåë ïîáåñåäîâàòü, — íàïîìíèë Àëåêñàíäð

Àëåêñàíäðîâè÷.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

— Chcia³eœ ze mn¹ o czymœ pomówiæ — przypomnia³ Aleksander
Aleksandrowicz.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

• w tekstach narracyjnych, np.:

Äåâèöà, â äëèííîì æàêåòå, îáøèòîì áëåñòÿùåé ÷åðíîé òåñüìîé,

ïîøåïòàëàñü ñ ìóæ÷èíîé è, òåïëåÿ îò ñòûäà, ñòàëà ìåäëåííî

ïîäâèãàòüñÿ ê Èïïîëèòó Ìàòâååâè÷ó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Dziewczê w d³ugim ¿akiecie obszytym czarn¹ b³yszcz¹c¹ tasiemk¹ po-

szepta³o z mê¿czyzn¹ i p³on¹c z zawstydzenia zaczê³o powoli przysu-
waæ siê do Hipolita Matwiejewicza.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
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— Íåò, äðóæèùå, — ñêàçàë îí. — Ó ìåíÿ ìàññà äåë, à âðå-

ìåíè ìàë (...) — Îí ïîìîë÷àë, çàòåì äîáàâèë ðàñòåðÿííî: —
Æåíÿ íàøëàñü, òû çíàåøü ãäå?

(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

— Nie, bracie — powiedzia³. — Mam nadal mnóstwo spraw,
a czasu ma³o (...) — Pomilcza³ chwilê, a nastêpnie doda³ zmieszany:
— ¯enia siê znalaz³a, wiesz chyba gdzie?

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (44). W sk³ad
korpusu wchodz¹ przyk³ady t³umaczenia czasownika determinatywno-deminu-
tywnego poprzez czasowniki nastêpuj¹cych rodzajów akcji:
• augmentatywnego RA: ïîäóìàòü — zamyœliæ siê, przemyœleæ problem; äî-

ñòàòî÷íî ïîãîâîðèòü — doœæ siê nagadaæ; ïîðûäàòü — wyp³akaæ siê;
ïîñïàòü — wyspaæ siê, np.:

Ìû äîñòàòî÷íî ïîãîâîðèëè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Ju¿ doœæ siê nagadaliœmy.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

• determinatywno-momentalnego RA: ïîñòó÷àòü â äâåðü — zastukaæ do
drzwi, zapukaæ; ïîñâèñòàòü — zagwizdaæ; ïîøóòèòü — za¿artowaæ;
ëåãîíüêî ïîòÿâêàòü — zaszczekaæ cichutko; âñïëàêíóòü — zaszlochaæ;
ïîñâèñòåòü — zagwizdaæ parê razy; ïîòàíöåâàòü — zatañczyæ; ïî-

êàøëÿòü — zakaszleæ, np.:

— Òÿó, òÿó!.. — Îí ëåãîíüêî ïîòÿâêàë.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

— Hau-hau — zaszczeka³ cichutko.
(M. Bu³hakow: Psie serce)

• determinatywno-augmentatywnego RA: ïîâðåìåíèòü ïÿòü ìèíóò — od-
czekaæ piêæ minut; ïîäîæäàòü îäíó ìèíóòó — odczekaæ dwie minuty; ïî-

äîæäàòü ìèíóòó — odczekaæ chwilê; ïîñèäåòü âñåãî îäíy íî÷ü —
przesiedzieæ jedn¹ noc, np.:

Íå áåäà — ïîñèäèì. Âñåãî îäíà íî÷ü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Trudno, tê jedn¹ noc przesiedzimy.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

• semelfaktywnego RA: ïîñâèñòàòü — gwizdn¹æ; ïîøåâåëèòüñÿ —
drgn¹æ; ïîùåëêàòü — pstrykn¹æ parê razy81; ïîñòó÷àòü — uderzyæ;
âñõëèïíóòü — chlipn¹æ, np.:
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Æåíùèíà ïîñâèñòàëà, ïîùåëêàëà ïàëüöàìè è ïåñ, íåìíîãî ïî-

êîëåáàâøèñü, ïîñëåäîâàë çà íåé.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Kobieta gwizdnê³a, pstryknê³a parê razy palcami i pies po chwili wa-
hania ruszy³ za ni¹.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

Â êîíöå âå÷åðà îí õîòåë ñêàçàòü, ÷òî îñèðîòååò ïîñëå îòúåçäà

ñâîèõ ìîëîäûõ äðóçåé, ÷òî Ìîñêâà ñòàíåò äëÿ íåãî ïóñòûíåþ,

Ñàõàðîé, íî òàê ðàñ÷óâñòâîâàëñÿ, ÷òî âñõëèïíóë è äîëæåí áûë

ïîâòîðèòü ïðåðâàííóþ îò âîëíåíèÿ ôðàçó ñíîâà.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Pod koniec wieczoru chcia³ powiedzieæ, ¿e bêdzie siê czu³ osierocony
po odjeŸdzie swych m³odych przyjació³, ¿e Moskwa stanie siê dlañ pu-
styni¹, Sahar¹, ale tak siê rozczuli³, ¿e chlipn¹³ i musia³ na nowo po-
wtarzaæ przerwane zdanie.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

• augmentatywno-iteratywnego RA: ïðîéòèñü — przechadzaæ siê:

Îí ïðîøåëñÿ ïî êîìíàòå, êàê áàðñ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Przechadza³ siê po pokoju jak lampart.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

• dystrybutywnego RA: ïîãðàáèòü — rozgrabiæ; ïîòîëêàòüñÿ ïî äåëàì —
poza³atwiaæ w mieœcie swoje sprawy:

Ïîòîëêàâøèñü ïî äåëàì â ãîðîäå, è íà ìèíóòó çàãëÿíóâ â áèá-

ëèîòåêó, Þðèé Àíäðååâè÷ íåîæèäàííî îòìåíèë âñå ïëàíû è ïî-

øåë ðàçûñêèâàòü Àíòèïîâó.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Jurij Andriejewicz poza³atwia³ w mieœcie swoje sprawy, zajrza³ na
chwilê do biblioteki i nagle zmieni³ plany, postanawiaj¹c odnaleŸæ La-
rysê Fiodorownê.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ekwiwalenty maj¹ znaczenie augmentatywne, momentalne, semelfaktywne,
iteratywne oraz dystrybutywne, które nie jest wyra¿ane poprzez czasowniki
w tekœcie orygina³u.

1.2.2.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych (77)

Ekwiwalenty niewyrażające znaczenia determinatywno-deminutywne-
go. W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez formantów mody-
fikacyjnych, niewyra¿aj¹cymi znaczenia danego RA, pojawi³y siê ekwiwalenty
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rosyjskich czasowników bazowych (17 przyk³adów). Ekwiwalent rosyjskiego
czasownika bazowego wystêpuje w kontekstach, w których nastêpuje os³abie-
nie modyfikacji determinatywno-deminutywnej. W tej grupie wyró¿niæ mo¿na
czasowniki, od których mo¿liwe jest w jêzyku przek³adu utworzenie czasowni-
ka wyra¿aj¹cego RA: ïîäóìàòü — myœleæ; ïîæèòü — mieszkaæ; ëþáèòü

ïîãîâîðèòü — lubiæ mówiæ, pasjami lubiæ gadaæ; ïîòðîãàòü ðóêàìè áîðîäó

— szarpaæ brodê; ïðèÿòíî ïîïèòü ÷àþ — przyjemnie piæ herbatkê; ïîðàáî-

òàòü — pracowaæ; ïîñìåÿòüñÿ — œmiaæ siê; ëþáèòü ïîñèäåòü ó òåëå-

âèçîðà — lubiæ siedzieæ przed telewizorem; ïîòîðãîâàòüñÿ — targowaæ siê;
ïîïèòü ÷àéêó — piæ herbatê; ïðèÿòíî ïîêàëÿêàòü î âñÿêîé âñÿ÷èíå —
przyjemnie gawêdziæ o tym i owym; ëó÷øå ïîæèòü çäåñü — woleæ siedzieæ
tutaj:

À òàê êàê ñòàðèê ëþáèò ïîãîâîðèòü, — åñòü çà íèì òàêîé ãðå-

øîê, — òî ïëàñòèíîê ñêîïèëîñü âîñåìüñîò âàãîíîâ, è òåïåðü èç

íèõ óæå äåëàþò ïóãîâèöû.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

A poniewa¿ staruszek pasjami lubi gadaæ, nagromadzi³o siê osiemset
wagonów tych p³yt gramofonowych i teraz przerabiaj¹ je na guziki.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Åìó õîòåëîñü íà ïîñòîÿëûé äâîð, ê äîìîâèòîìó Êîçëåâè÷ó, ñ êî-

òîðûì òàê ïðèÿòíî ïîïèòü ÷àþ è ïîêàëÿêàòü î âñÿêîé âñÿ÷èíå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Têskno mu by³o do zajazdu, do gospodarnego Kozlewicza, z którym
tak przyjemnie pi³o siê herbatkê, gawêdz¹c o tym i owym.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Óæ ëó÷øå ïîæèâó çäåñü, ðÿäîì ñ îáûêíîâåííûìè ñóìàñøåäøèìè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Wolê ju¿ siedzieæ tutaj z normalnymi wariatami.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Wœród ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez formantów modyfika-
cyjnych, niewyra¿aj¹cymi znaczenia danego RA i niebêd¹cymi ekwiwalentami
czasownika bazowego (60), pojawi³y siê derywaty od ekwiwalentu rosyjskiego
czasownika bazowego: ïîøóòèòü — zakpiæ; ïîëèñòàòü ìåíòîñõåìû —
przekartkowaæ mentogramy; ïîîõîòèòüñÿ — zapolowaæ; ïî÷èòàòü ãàçåòêó

— przeczytaæ gazetê; ïîó÷èòüñÿ — nauczyæ siê; ïîïèòü ÷àþ — napiæ siê
herbaty; ïî÷èñòèòü ðóêàâîì ïèäæàêà ìàëèíîâûå áàøìàêè — wyglanso-
waæ rêkawem malinowe kamasze:

È ñíîâà Îñòàï ïðîâåë äåíü íà èçâîç÷èêå, ñ íåòåðïåíèåì äîæè-

äàÿñü êóðüåðñêîãî ïîåçäà, ãäå ìîæíî óìûòüñÿ, îòäîõíóòü è ïî-

÷èòàòü ãàçåòêó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

1.2. Modyfikacje determinatywne w jêzyku rosyjskim i polskim 95



Ostap znowu musia³ spêdziæ ca³y dzieñ w doro¿ce, czekaj¹c z niecier-
pliwoœci¹ na poci¹g poœpieszny, gdzie móg³by przynajmniej umyæ siê,
odpocz¹æ i przeczytaæ gazetê.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Äàâàé ÷àþ ïîïüåì!
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Lepiej napijmy siê herbaty.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

W tej grupie znalaz³y siê tak¿e czasowniki niebêd¹ce derywatami od rosyj-
skiego czasownika bazowego: ïåðåêóñèòü — przek¹siæ; ïîäóìàòü — zasta-
nowiæ siê; ïîñèäåòü â êîìíàòå — zostaæ w pokoju; ïðèéòè ïîñèäåòü —
przyjœæ odwiedziæ kogoœ; ïðîéòèñü ïî ïåðåóëêó — skrêciæ w uliczkê:

— Ãðàæäàíêà, ïîñèäèòå â ñâîåé êîìíàòå, — ñêàçàë óïîëíî-

ìî÷åííûé.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Obywatelko, zostañcie w swoim pokoju — powiedzia³ funkcjo-
nariusz.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

(...) ïðîéäåìñÿ ïî ýòîìó ïåðåóëêó, ìíå íóæíî íà Âîðîâñêîãî.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Skrêæmy w tê uliczkê. Muszê iœæ na Worowskiego.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

1.2.2.1.3. Związki stałe

Zwi¹zki sta³e bêd¹ce ekwiwalentami czasowników determinatywno-demi-
nutywnych nie wyra¿aj¹ znaczenia tego RA (17 przyk³adów). Pojawi³y siê
m.in. przyk³ady inicjalne: ïîäóìàòü — przyjœæ na myœl; ïîïðûãàòü — mieæ
za swoje, ze znaczeniem semelfaktywnym: ïîñòó÷àòü êóëàêîì ïî ñòîëó —
waln¹æ piêœci¹ w stó³, kumulatywno-augmentatywnym: ïîñèäåòü íàä ÷åì-ë.
— na³amaæ nad czymœ g³owê, a tak¿e inne: õîðîøî ïîðàáîòàòü — dobrze
komuœ posz³o; ïîëþáîâàòüñÿ — patrzcie tylko; ïîòåðïåòü — uzbroiæ siê
w cierpliwoœæ; ïîëåæàòü íà äèâàíå — uci¹æ sobie drzemkê; ìíîãî ïîðà-

áîòàòü — odwaliæ kawa³ roboty82. Oto kilka przyk³adów:

Îòöó Ôåäîðó, ÷åëîâåêó â îáðàùåíèè ñ áëèæíèìè êðîòêîìó,

ïðèøëîñü äàæå ïîñòó÷àòü êóëàêîì ïî ñòîëó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Ojciec Fiodor, cz³owiek ³agodny w obejœciu z bliŸnimi, zmuszony by³
waln¹æ piêœci¹ w stó³.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
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82 Elipsa zwi¹zku kawa³ dobrej roboty ‘du¿o po¿ytecznej pracy’.



Ïðåæäå ÷åì ïîãðóçèòüñÿ â ìîðñêóþ ïó÷èíó, Îñòàïó ïðèøëîñü

ìíîãî ïîðàáîòàòü íà êîíòèíåíòå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Zanim Ostap zanurzy³ siê w morskich odmêtach, zmuszony by³ odwa-

liæ kawa³ roboty na kontynencie.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Íî ñåêðåòàðü áûë óæå ëûñîâàò, ìíîãî ðàáîòàë, íàõîäèëñÿ âî

âëàñòè ñåìüè è êâàðòèðû, ëþáèë ïîëåæàòü ïîñëå îáåäà íà äè-

âàíå è ïî÷èòàòü ïåðåä ñíîì „Ïðàâäó”.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Ale sekretarz by³ ju¿ mê¿czyzn¹ ³ysawym, przeci¹¿onym prac¹, by³
niewolnikiem rodziny i domu, lubi³ po obiedzie uci¹æ sobie drzemkê

na kanapie i przed zaœniêciem przeczytaæ „Prawdê”.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

1.2.2.1.4. Ekwiwalenty opisowe (50)

Ekwiwalenty ze znaczeniem determinatywno-deminutywnym (47).
W korpusie w charakterze ekwiwalentów danego RA pojawi³y siê ekwiwalenty
rosyjskich czasowników bazowych z okreœlnikami determinatywno-deminu-
tywnymi (47 przyk³adów). Okreœlnik mo¿e wyst¹piæ tylko w przek³adzie
(ïîìîë÷àòü — milczeæ przez chwilê; ïîïðèíèìàòü áðîì83 — przez jakiœ czas
za¿ywaæ brom; ïîñòîÿòü — staæ chwilê; ïîóïðÿìèòüñÿ — upieraæ siê przez
chwilê) lub mo¿e byæ obecny zarówno w jêzyku orygina³u, jak i w przek³adzie
(ïîãîâîðèòü íåìíîãî — dyskutowaæ trochê; ïîäóìàòü íåìíîãî íàä ÷åì-ë. —
trochê myœleæ nad czymœ; ïîëåæàòü íåêîòîðîå âðåìÿ — le¿eæ jakiœ czas; ïî-

ìîë÷àòü ìèíóòó — milczeæ przez chwilê; ïîñòîÿòü íåêîòîðîå âðåìÿ — staæ
przez chwilê; ïîñèäåòü íåìíîãî — siedzieæ przez chwilê; ïîñòîÿòü ìèíóòû

äâå / íåêîòîðîå âðeìÿ — staæ d³u¿sz¹ chwilê / przez chwilê), np.:

Ìàëÿíîâ áðîñèë òðóáêó è íåêîòîðîå âðåìÿ ïîëåæàë íåïîä-

âèæíî.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Malanów rzuci³ s³uchawkê i czas jakiœ le¿a³ nieruchomo, czuj¹c, jak
wilgotnieje górny bok wciœniêty w plusz narzuty.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ ïîóïðÿìèëñÿ è ñîãëàñèëñÿ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Miko³aj Niko³ajewicz upiera³ siê przez chwilê, wreszcie jednak wyrazi³
zgodê.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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83 Ïîïðèíèìàòü ðàçã. ‘ïðèíèìàòü íåêîòîðîå âðåìÿ (îáû÷íî î ëåêàðñòâå)’ (ÁÒÑ).



Wyst¹pi³y te¿ czasowniki niebêd¹ce ekwiwalentami rosyjskich czasowni-
ków bazowych z okreœlnikami (ïîäóìàòü — zastanowiæ siê przez chwilê;
ïîìåäëèòü — chwilê milczeæ; ïîñòîÿòü â äâåðÿõ — zatrzymaæ siê chwilê
w drzwiach; ïîñòîÿòü ó ùèòà — zatrzymaæ siê na chwilê przy tablicy; ïî-

ñòîÿòü — przystan¹æ na chwilê)84. Oto kilka przyk³adów:

Ãîðáîâñêèé ïîäóìàë. — Íè÷åãî íå äóìàþ, — ñêàçàë îí. —
Ìîæåò áûòü, Ìàðê?

(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Gorbowski zastanowi³ siê przez chwilê. — Nic nie myœlê — odpowie-
dzia³. — Mo¿e Mark?

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Ñêóìáðèåâè÷ ïîñòîÿë ó ùèòà, ãäå îòìå÷àëàñü ìåëîì òåìïå-

ðàòóðà âîäû, è, ñ òðóäîì âûñâîáîæäàÿ íîãè èç ãîðÿ÷åãî ïåñêà,

ïîøåë âûáèðàòü ìåñòå÷êî ïîóäîáíåå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Zatrzyma³ siê na chwilê przy tablicy, gdzie by³a wypisywana kred¹
temperatura wody, a nastêpnie, z trudem wyci¹gaj¹c nogi z gor¹cego
piasku, zacz¹³ szukaæ odpowiedniego legowiska.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

W t³umaczeniu u¿yto okreœlników odnosz¹cych siê do interwa³u, którego
rozci¹g³oœæ (niewielka) nie zosta³a sprecyzowana liczbowo (przez chwilê,
chwilê, przez jakiœ czas, trochê85, nieco86).

Wœród ekwiwalentów opisowych wyst¹pi³y tak¿e ekwiwalenty bez znacze-
nia deterinatywno-deminutywnego (3 przyk³ady): ïîìîë÷àòü — nic nie mó-
wiæ; ïîìèòèíãîâàòü — odbywaæ wiec; ïîîôèöåðñòâîâàòü — popisaæ siê
oficerskimi szlifami:

Íà ñîñåäíåé æåëòåíüêîé ñ áåëûì êîëîêîëüíå ÷òî åñòü ìî÷è çàáè-

ëè â êîëîêîëà. Ñ êîëîêîëüíè ïîñûïàëèñü ãàëêè, ïîìèòèíãîâàëè

íàä ïëîùàäüþ è óíåñëèñü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Na pobliskiej bia³o-¿ó³tej dzwonnicy z ca³ej si³y uderzono w dzwony.
Z dzwonnicy poderwa³o siê stado wron, które odbywa³y nad placem
wiec i odlecia³y.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
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84 Okreœlnik mo¿e byæ obecny tak¿e w jêzyku orygina³u i przek³adu (ïîâîð÷àòüñÿ íåìíîãî

— chwilê dr¿eæ).
85 Przys³ówek trochê 1. ‘komunikuj¹cy, ¿e stopieñ cechy lub zakres stanu rzeczy b¹dŸ zja-

wiska, o których mowa w zdaniu, nie jest du¿y’; 2. ‘komunikuj¹cy, ¿e to, o czym mowa, trwa³o
przez krótki czas, chwilê’ (USJP).

86 Przys³ówek nieco ksi¹¿k. ‘komunikuj¹cy, ¿e stopieñ cechy lub zakres stanu rzeczy b¹dŸ
zjawiska, o którym mowa w zdaniu, nie jest du¿y; trochê’ (USJP).



Ñàìîìó çàõîòåëîñü ñàáëåé ïîçâåíåòü, ïîîôèöåðñòâîâàòü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Zachcia³o ci siê szabelk¹ pomachaæ, popisaæ siê oficerskimi szli-

fami.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

1.2.2.2. Ekwiwalenty polskich czasowników determinatywno-
-deminutywnego rodzaju akcji w języku rosyjskim (91)

1.2.2.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (88)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (77).
W badanym materiale w grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem tego
samego RA wyst¹pi³y czasowniki z przedrostkiem po- (popracowaæ — ïîðà-

áîòàòü; pozwiedzaæ trochê las — ïîãóëÿòü íåìíîãî â ëåñó; postaæ chwilê
— ïîñòîÿòü; pobawiæ siê przez chwilê — ïîèãðàòü) oraz jednostkowe
przyk³ady z innym przedrostkiem (przespaæ siê; zdrzemn¹æ siê nieco — íå-

ìíîãî âçäðåìíóòü).
Czasowniki podzielono ze wzglêdu na obecnoœæ / brak okreœlnika w tekœ-

cie orygina³u oraz przek³adu. W podgrupie, w której okreœlnik wystêpuje za-
równo w jêzyku polskim, jak i w rosyjskim t³umaczeniu, znalaz³y siê
przyk³ady z okreœlnikami odnosz¹cymi siê do interwa³u, którego rozci¹g³oœæ
(niewielka) nie zosta³a sprecyzowana liczbowo (powojowaæ trochê — íåìíîãî

ïîâîåâàòü; porz¹dziæ trochê — íåìíîãî ïî÷èíîâíè÷àòü; poprzebywaæ tro-
chê — íåìíîãî ïîäåæóðèòü, ïîíàáëþäàòü; postaæ przez chwilê — íåìíîãî

ïîñòîÿòü; zdrzemn¹æ siê nieco — íåìíîãî âçäðåìíóòü; pozwiedzaæ jeszcze
trochê las — ïîãóëÿòü åùå íåìíîãî â ëåñó87) lub — przeciwnie — zosta³a
dok³adnie okreœlona liczbowo (powisieæ kwadransik — ïîâèñåòü ÷åòâåðòü

÷àñèêà88):

U mnie — powiedzia³, wysysaj¹c skorupkê — w zasadzie nic nowego.
Trochê siê powojowa³o... Trochê siê porz¹dzi³o, bo mnie podstaro-
œcim wybrali.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ó ìåíÿ, — ñêàçàë îí, âûñàñûâàÿ ðàêóøêó, — â ïðèíöèïå íè÷åãî

íîâîãî. Íåìíîãî ïîâîåâàë... Íåìíîãî ïî÷èíîâíè÷àë, ìåíÿ âåäü

ïîìîùíèêîì ñòàðîñòû èçáðàëè.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)
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87 W 2 przyk³adach pojawi³ siê okreœlnik krotnoœci ograniczonej: trzykrotnie postukaæ pa-
zurkami w deskê — òðèæäû ïîñòó÷àë êîãòÿìè ïî äîñêå; przejœæ siê kilkakrotnie po
przek¹tnej pokoju — íåñêîëüêî ðàç ïðîéòèññü èç óãëà â óãîë.

88 W korpusie brak przyk³adów, w których rozci¹g³oœæ interwa³u zosta³a podana w przybli-
¿eniu.



Posta³ przez chwilê przy balustradce, wpatrzony w noc, w jezioro
i odbijaj¹ce siê w nim dalekie œwiat³a Wyzimy.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Íåìíîãî ïîñòîÿë ó áàëþñòðàäû, âãëÿäûâàÿñü â íî÷ü, â îçåðî

è îòðàæàþùèåñÿ â íåì äàëåêèå îãíè Âûçèìû.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Kwadransik powisimy, ¿eby siê napatrzyli, a potem za mury ponios¹,
do parku sztywnych.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

×åòâåðòü ÷àñèêà ïîâèñèì, ëþäè âäîâîëü íàëþáóþòñÿ, à ïîñëå çà

ãîðîäñêóþ ñòåíó âûíåñóò, â ïàðê äëÿ ïîêîéíèêîâ.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Okreœlniki mog¹ wskazywaæ tak¿e granicê temporaln¹ (poczekaæ do wie-
czora — ïîäîæäàòü äî âå÷åðà).

W podgrupie, w której okreœlnik wystêpuje w t³umaczeniu, znalaz³y siê
przyk³ady odnosz¹ce siê do interwa³u, którego rozci¹g³oœæ (niewielka) nie zo-
sta³a sprecyzowana liczbowo (uda³o siê przespaæ — yäàëîñü íåìíîãî âçäðåì-

íóòü89):

B³¹kam siê tak od jesieni, trochê mi siê uda³o przespaæ, ale g³ównie
wêdrujê.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Ïðåäñòàâëÿåøü, òàê è áðîæó ñ îñåíè, ìûêàþñü, ìåñòà ñåáå íå

íàõîæó. Óäàëîñü çèìîé ëèøü íåìíîãî âçäðåìíóòü, à òàê âñå

â ïóòè, âñå â ïîèñêàõ!
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Okreœlnik mo¿e wyst¹piæ w tekœcie, natomiast brak go bêdzie w prze-
k³adzie (chwilê jeszcze postaæ — ïîñòîÿòü; pobawiæ siê przez chwilê —
ïîèãðàòü; porozmawiaæ z kimœ przez chwilê — ïîîáùàòüñÿ c êåì-ë.90):

Dziewczyna chwilê jeszcze posta³a na œrodku sali; potem otar³a ³zy
i wysz³a pe³na jakiegoœ uroczystego zdziwienia.

(B. Prus: Lalka)

Äåâóøêà ïîñòîÿëà ïîñðåäè ãîñòèíîé, ïîòîì óòåðëà ñëåçû

è óøëà, èñïîëíåííàÿ êàêîãî-òî òîðæåñòâåííîãî óäèâëåíèÿ.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Najliczniejsza jest podgrupa, w której brak okreœlnika i w tekœcie orygi-
na³u, i w t³umaczeniu, np. pobe³taæ s³omk¹ w czareczce — ïîáîëòàòü ñîëî-

ìèíêîé â áëþäå÷êå; pocmokaæ fajkê — ïîñîñàòü òðóáêó; poha³asowaæ —
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89 Brak przyk³adów w tej podgrupie, w której rozci¹g³oœæ interwa³u zosta³a podana w przy-
bli¿eniu b¹dŸ sprecyzowana poprzez podkreœlenie nieznacznego stopnia intensywnoœci akcji.

90 Odnotowano przyk³ady z okreœlnikiem chwilê.



ïîñêàíäàëèòü; pohandlowaæ — ïîòîðãîâàòüñÿ; pokonferowaæ z kim — ïî-

ãîâîðèòü ñ êåì-ë.; pomachaæ rêk¹ — ïîìàõàòü ðóêîé; pomówiæ — ïîãî-

âîðèòü; popracowaæ — ïîðàáîòàòü; pop³ywaæ — ïîïëàâàòü; popukaæ siê
w czo³o — ïîñòó÷àòü ïî ëáó; posiedzieæ — ïîñèäåòü; postaæ — ïîñòî-

ÿòü; postukaæ w cynowy talerz — ïîñòó÷àòü ïî öèíêîâîé òàðåëêå; potañ-
cowaæ — ïîïëÿñàòü:

Pop³ywa³, po³o¿y³ siê ku s³oñcu, a obok siebie na papierku umieœci³
nieco tytoniu, ¿eby przesech³.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Ñïåðâà ïîïëàâàë, ïîòîì ëåã íà ñîëíûøêî. ðÿäîì ñ ñîáîé ïî-

ëîæèë íà áóìàæêå ùåïîòü òàáàêó. ÷òîáû íåìíîãî ïîäñîõ.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

Ten malutki kawa³eczek po pewnym czasie wype³ni³ b³otnisty dó³
i znów pojawi³o siê przeœliczne jeziorko, nad którym mo¿na by³o po-

siedzieæ i zrobiæ sobie piknik.
(J. Chmielewska: Pafnucy)

Ìàëþñåíüêàÿ ñòðóéêà ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ çàïîëíèëà áîëîòèíó,

îïÿòü âîññòàíîâèëîñü ÷óäåñíîå îçåðöî, ó êîòîðîãî áûëî òàê

ïðèÿòíî ïîñèäåòü è óñòðîèòü ïèêíèê.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Brak wyra¿enia eksplicytnego kwantyfikacji temporalnej91 oraz pozytywna
ocena akcji s¹ typowe dla delimitatywów. Ocena emocjonalna akcji nie jest
jednak wyra¿ana w przypadku os³abienia modyfikacji delimitatywnej w pew-
nych typach kontekstu:
• przy u¿yciu aspektu dokonanego w rozkaŸniku, np.:

— Tak, porozmawiaj z nim — rzek³ Cahir doœæ sarkastycznie.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Âåðíî, ïîãîâîðè ñ íèì, — ñêàçàë Êàãûð äîâîëüíî ñàðêàñ-

òè÷åñêè.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

• przy predykatach deontycznych, np.:

Musisz popracowaæ nad wymow¹.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Òåáå ñëåäóåò ïîðàáîòàòü íàä ïðîèçíîøåíèåì.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Pobawcie siê przez chwilê, tylko w tamt¹ stronê proszê nie biegaæ.
Tutaj, tutaj, pod krzakiem!

(J. Chmielewska: Pafnucy)
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91 Przedzia³ wype³niony akcj¹ traktowany jest jako przedzia³ o niewielkiej rozci¹g³oœci.



Ïîèãðàéòå ñ ÷åëîâå÷åñêèì äåòåíûøåì, òîëüêî íå ïîäõîäèòå

ê íåìó, ïóñòü îí èäåò çà âàìè, à âû ïîòèõîíüêó ïðîáèðàéòåñü

ê íàì ñþäà, ïîä êóñò.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

• w tekstach narracyjnych, np.:

Stary pokas³a³, pocmoka³ fajkê i wydoby³ z kufra lipowy klocek.
(B. Czeszko: Pokolenie)

Ñòàðèê ïîêàøëÿë, ïîñîñàë òðóáêó è äîñòàë èç ñóíäóêà ëèïîâóþ

÷óðêó.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

Pan Jasio posta³, popatrzy³, podrapa³ siê w g³owê i, nie rozumiej¹c,
zawróci³ do domu.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Õîçÿèí ïîñòîÿë, ïîñìîòðåë, ïîäóìàë, ïî÷åñàë â çàòûëêå è, òàê

íè÷åãî è íå ïîíÿâ, îòïðàâèëñÿ äîìîé.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (11). W kor-
pusie wyst¹pi³y przyk³ady, w których czasowniki determinatywno-deminutyw-
nego RA mog¹ byæ t³umaczone przez czasowniki nastêpuj¹cych RA (11
przyk³adów):
• semelfaktywnego RA: pokiwaæ — êèâíóòü; pokiwaæ ko³eczkiem ogona —

ìàõíóòü ñâîèì ïðÿìûì õâîñòèêîì:

Pokiwa³ ko³eczkiem ogona, ¿e rozumie, ¿e to jasne, bo tylko my dwaj
zejdziemy na dó³ i zrobimy porz¹dek z ptaszyskami.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Ìóìèê ìàõíóë ñâîèì ïðÿìûì õâîñòèêîì, ìîë, ïîíèìàþ, ìû

âäâîåì ñïóñòèìñÿ âíèç è óòèõîìèðèì ïòèö.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

• determinatywno-augmentatywnego RA: postaæ d³ugo — ïðîñòîÿòü äîëãî;
jeszcze potrwaæ (o piêknej pogodzie) — ïðîñòîÿòü åùå äîëãî (î õîðîøåé
ïîãîäå):

— Ach tak! By³a stolica by³ej Polski. Miasto, które pozostanie na
zawsze prowincj¹. Czy s¹dzisz, ¿e d³ugo tu postoimy?

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

— Àõ äà! — âîñêëèêíóëà ìàéîð Áåñåëü. — Ýòî æå áûâøàÿ

ñòîëèöà Ïîëüøè, êîòîðàÿ òåïåðü íàâñåãäà îñòàíåòñÿ ãåð-

ìàíñêîé ïðîâèíöèåé. Êàê òû äóìàåøü, Ãàíñ, äîëãî ëè ìû ïðîñ-

òîèì çäåñü?
(À. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)
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• deminutywno-iteratywnego RA: poskrzypieæ — ïîñêðèïûâàòü:

Dulki poskrzypia³y, brylantowe kropelki spada³y z piór wiose³.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Óêëþ÷èíû ïîñêðèïûâàëè, áðèëëèàíòîâûå êàïåëüêè ññûïàëèñü

ñ ëîïàñòåé âåñåë.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

• determinatywno-momentalnego RA: poszeptaæ coœ do ucha — ïðîøåï-

òàòü åìó íà óõî:

Kuna zbieg³a po pniu i poszepta³a mu coœ do ucha.
(J. Chmielewska: Pafnucy)

Ìãíîâåííî ñ äåðåâà ñáåæàëà êóíèöà è ÷òî-òî ïðîøåïòàëà åìó

íà óõî.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

• inicjalnego RA: zdrzemn¹æ siê — çàäðåìàòü; pokiwaæ g³owami — çà-

êèâàòü ãîëîâàìè; pomachaæ ogonem — çàâèëÿòü õâîñòîì; âñïëàêíóòü

— za³kaæ:

Nie zauwa¿y³ nawet, kiedy siê zdrzemn¹³. Obudzi³ go Kurt, wnosz¹c
paruj¹ce talerze.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Êëîñ äàæå íå çàìåòèë, êàê çàäðåìàë. Ðàçáóäèë åãî Êóðò, êî-

òîðûé ïðèíåñ íà ïîäíîñå òàðåëêè.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

• augmentatywnego RA: poczekaæ — äîæäàòüñÿ:

— Na wiadomoœæ poczekasz, a¿ przestanie padaæ92.
(J. Chmielewska: Pafnucy)

— Òàê ÷òî íîâîñòåé îò ïòèö äîæäåøüñÿ ëèøü òîãäà, êîãäà

ïîãîäêà íàëàäèòñÿ.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

1.2.2.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych (2)

Odnotowano 2 przyk³ady z ekwiwalentem polskiego czasownika bazowe-
go, od którego w tekœcie przek³adu jest mo¿liwe utworzenie czasownika wyra-
¿aj¹cego RA: poczytaæ — ÷èòàòü; poogl¹daæ — cìîòðåòü; porozmawiaæ
— ïîáåñåäîâàòü. Oba przyk³ady zawieraj¹ rozkaŸnik93:
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czeœnie u¿ycie aspektu niedokonanego wprowadza znaczenie kategorycznoœci.



— W bibliotece s¹ wszystkie wersje i trawestacje legendy, tak¿e
wiêkszoœæ opracowañ naukowych. Poœwiêæ im trochê czasu. Po-

ogl¹daj, poczytaj, koncentruj siê.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Â áèáëèîòåêå ñîáðàíû âñå âåðñèè ëåãåíäû, à òàêæå

áîëüøàÿ ÷àñòü íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê. Ïîñâÿòè èì íåìíîãî

âðåìåíè. Ñìîòðè, ÷èòàé, êîíöåíòðèðóéñÿ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

W przyk³adzie:

— No i jak, Hans? Jak twoje znakomite metody? Porozmawia³eœ

z panem hrabi¹ o medycynie?
(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

— Íó è êàê, Ãàíñ? Êàê òâîè çíàìåíèòûå ìåòîäû? Áåñåäîâàë

ñ ãðàôîì î ìåäèöèíå?
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

W t³umaczeniu czasownik niedokonany wyst¹pi³ w znaczeniu ogólnofak-
tycznym.

1.2.2.2.3. Związki stałe

W korpusie brak zwi¹zków sta³ych wœród ekwiwalentów polskich czasow-
ników determinatywno-deminutywnego RA.

1.2.2.2.4. Ekwiwalenty opisowe (1)

Odnotowano jeden przyk³ad z okreœlnikiem wskazuj¹cym na temporalne
ograniczenie prawostronne oraz z ekwiwalentem rosyjskiego czasownika bazo-
wego:

Po sutym obiedzie zdrzemn¹³ siê a¿ do zmroku, gdy obudzi³ go szofer.
Trzeba by³o przebraæ siê we frak.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Ïîñëå îáèëüíîãî îáåäà äðåìàë äî ñàìûõ ñóìåðåê. Ðàçáóäèë åãî

øîôåð: ïîðà áûëî íàòÿãèâàòü ôðàê.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)
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1.2.3. Ekwiwalenty determinatywno-momentalnego
rodzaju akcji

1.2.3.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników determinatywno-
-momentalnego rodzaju akcji w języku polskim (281)

1.2.3.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (181)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (112).
Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem âû- s¹ czasowniki z przedrost-
kiem wy: âûáîëòàòü — wypaplaæ; âûãîâàðèâàòü (çâóê) — wymawiaæ; âû-

ãîâàðèâàòü âñå „ð”, „ë” — wymawiaæ wszystkie „r” i „³”; âûãîâîðèòü —
wypowiedzieæ siê, wycedziæ; âûêðèêíóòü — wykrzykn¹æ; âûìîëâèòü — wy-
krztusiæ94:

— Èçìåíùèê! — âûãîâîðèëà îíà, âçäðîãíóâ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— Zdrajca! — wycedzi³a, trzês¹c siê ca³a.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Êîãäà åãî îòâîäèëè ñïàòü, îí, ïîøàòûâàÿñü â ðóêàõ Áîðìåíòàëÿ,

î÷åíü íåæíî è ìåëîäè÷åñêè ðóãàëñÿ ñêâåðíûìè ñëîâàìè, âûãî-

âàðèâàÿ èõ ñ òðóäîì.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Kiedy prowadzono go do ³ó¿ka, zatacza³ siê w rêkach Bormentala
oraz niezmiernie tkliwie i melodyjnie przeklina³ najgorszymi wyraza-
mi, wymawiaj¹c je z ogromnym trudem.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem ïðî- s¹ czasowniki z przed-
rostkiem wy-: ïðîáîðìîòàòü — wymamrotaæ, wydukaæ, wyj¹kaæ, wybe³kotaæ;
ïðîãîâîðèòü — wyszeptaæ; ïðîäåêëàìèðîâàòü — wyrecytowaæ; ïðîçâåíåòü

ïÿòü ðàç — wydzwoniæ piêæ razy; ïðîëåïåòàòü — wyszeptaæ; ïðîáîðìî-

òàòü — wymamrotaæ; ïðîâîð÷àòü — wymruczeæ; ïðîãîâîðèòü — wypaliæ,
wyb¹kaæ, wyszeptaæ, wykrztusiæ; ïðîãóäåòü — zahuczeæ; ïðîäåêëàìèðîâàòü

— zadeklamowaæ; ïðîêðè÷àòü — wykrzykn¹æ; ïðîðîêîòàòü — wymamro-
taæ; ïðîðîíèòü — wycedziæ; ïðîêðÿõòåòü — wymruczeæ; ïðîëàÿòü — wy-
szczekaæ; ïðîëåïåòàòü — wyszeptaæ; ïðîìû÷àòü — wymamrotaæ, wybe³ko-
taæ; ïðîìÿìëèòü — wybe³kotaæ, wymamrotaæ; ïðîïûõòåòü — wysapaæ;
ïðîñòîíàòü — wyszeptaæ; ïðîõðèïåòü — wychrypieæ; ïðîöåäèòü — wyce-
dziæ; ïðîøåïòàòü — wyszeptaæ; ïðîøèïåòü — wysyczeæ:
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94 Wyj¹tek âûðóãàòüñÿ — zakl¹æ.



— Êîøìàð êàêîé-òî... — Ïðîáîðìîòàë Ìàëÿíîâ áåñïîìîùíî.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— Koszmar jakiœ... — wymamrota³ bezradnie Malanów.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Ëèïìàí, íå ïîäíèìàÿ ãëàç, ïðîãîâîðèë (...)
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Lipman wyb¹ka³, nie podnosz¹c oczu (...)
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ìàòóøêà ïðèñåëà íà ñòóë è áîÿçëèâî çàøåïòàëà: — Íîâîå äåëî

çàòåÿë...
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Ma³¿onka przysiad³a na brzegu krzes³a i z lêkiem wyszepta³a: — Zno-
wu jakiœ interes obmyœli³...

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

oraz czasowniki z przedrostkiem za-95: ïðîâîð÷àòü — zabrzmieæ; ïðîãðå-

ìåòü — zagrzmieæ; ïðîãóäåòü — zahuczeæ; ïðîäåêëàìèðîâàòü — zadekla-
mowaæ; ïðîçâåíåòü — zadzwoniæ; ïðîçâó÷àòü — zabrzmieæ, zadŸwiêczeæ;
ïðîêðè÷àòü — zaterkotaæ; ïðîëàÿòü — zaszczekaæ; ïðîìÿìëèòü — zapisz-
czeæ; ïðîïåòü — zanuciæ, zaintonowaæ; ïðîðåâåòü — zaryczeæ; ïðîöèòè-

ðîâàòü — zacytowaæ; ïðîøåëåñòåòü — zaszurgotaæ:

×òî-òî ïðîøåëåñòåëî â âîçäóõå è çâîíêî ñòóêíóëîñü î áðîíþ.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Coœ zaszurgota³o w powietrzu i dŸwiêcznie stuknê³o w pancerz.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

— Íåïëîõî, íåïëîõî... — Ïðîçâó÷àë åãî ãëóõîâàòûé ãîëîñ.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— Niez³e, nieŸle... — zabrzmia³ jego g³uchawy g³os.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

W analizowanym materiale czasownik najczêœciej pojawia siê w postpozy-
cji w stosunku do zdania wprowadzaj¹cego:

— Äà âåäü ýòî ìîè ñòóëüÿ, — ïðîñòîíàë îòåö Ôåäîð.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— Bo to s¹ moje krzes³a — wyszepta³ ojciec Fiodor.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

— Îòêóäà ïòèöû? — ïðîãîâîðèë îí.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

— Sk¹d siê wziê³y ptaki? — wykrztusi³ zdumiony.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)
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rzadziej natomiast w prepozycji w stosunku do zdania wprowadzaj¹cego:

Íàêîíåö òèõî, êàê âçðîñëàÿ, Íàäÿ ïðîðîíèëà: „Ñóìàñøåäøèé!”
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Wreszcie Nadia cicho, jak doros³a osoba, wycedzi³a: „Wariat!”
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

lub w œrodku — miêdzy zdaniami bêd¹cymi cytatami cudzych wypowiedzi:

— Ðîáè! — ïðîøåïòàëà Òàíÿ. — ×òî òû äåëàåøü, Ðîáè?!
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

— Robiku! — wyszepta³a Tania. — Co ty wyprawiasz, Robiku?
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (69). Korpus
zawiera czasowniki semelfaktywne bêd¹ce ekwiwalentami determinatywno-
-momentalnego RA (62 przyk³ady)96: âûêðèêíóòü — krzykn¹æ, wrzasn¹æ;
ïðîáîðìîòàòü — b¹kn¹æ, burkn¹æ, mrukn¹æ, szepn¹æ; ïðîâîïèòü — wrza-
sn¹æ; ïðîâîð÷àòü — burkn¹æ, warkn¹æ; ïðîãîâîðèòü — mrukn¹æ; ïðî-

êðè÷àòü — krzykn¹æ; ïðîëåïåòàòü — szepn¹æ, b¹kn¹æ; ïðîìåëüêíóòü —
mign¹æ; ïðîìîëâèòü — szepn¹æ; ïðîìû÷àòü — mrukn¹æ; ïðîðåâåòü —
rykn¹æ; ïðîñêðåæåòàòü — zgrzytn¹æ; ïðîñòîíàòü — jêkn¹æ; ïðîøåïòàòü

— szepn¹æ; ïðîøèïåòü — sykn¹æ:

— „Þíîñòü Ìèðà”, — ïðîáîðìîòàë îí. Îí áûë êðàñåí îò

óäîâîëüñòâèÿ.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

— „M³odoœæ Œwiata” — mrukn¹³. Poczerwienia³ z zadowolenia.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

— Ìíå íåîáõîäèìî òåáÿ âèäåòü ñðî÷íî. — Õîðîøî, — ïðî-

âîð÷àë îí. — Â äåâÿòü ó „Õóäîæåñòâåííîãî”.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Koniecznie muszê siê z tob¹ zobaczyæ w pilnej sprawie. — Do-
brze — warkn¹³ — o dziewi¹tej pod „Artystycznym”.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

— Òîëüêî áû îðäåðà äîñòàòü, — ïðîøåïòàë Èïïîëèò Ìàò-

âååâè÷, âàëÿñü íà ïîñòåëü, — òîëüêî áû îðäåðà!
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— ¯eby tylko dostaæ te nakazy — szepn¹³ Hipolit Matwiejewicz,
rzucaj¹c siê na ³ó¿ko.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
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Czasownik semelfaktywny pojawia siê w postpozycji b¹dŸ w prepozycji w
stosunku do zdania wprowadzaj¹cego lub miêdzy zdaniami bêd¹cymi cytatami
cudzych myœli:

Î íåãîäÿé! — ïðîøèïåë äå Ìîëüåð, õâàòàÿñü çà ãîëîâó.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

O niegodziwiec! — sykn¹³ de Moliere, chwytaj¹c siê za g³owê.
(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Âñå æå îí íåäîâîëüíî ïðîáîðìîòàë: — ×òî çà ñïåøêà? âèäèìñÿ

â ñâîå âðåìÿ, ïîãîâîðèì.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Co prawda, w natarczywoœci Wiki by³o coœ niepokoj¹cego, jednak¿e
burkn¹³ niezadowolony: — Po co taki poœpiech? Zobaczymy siê
w odpowiednim czasie i porozmawiamy.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

— Â ñàìîì äåëå, — ïðîøåïòàëà äåâóøêà, — íàäî óçíàòü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— Rzeczywiœcie — szepnê³a dziewczyna. — Trzeba zobaczyæ.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Odnotowano jednostkowe przyk³ady inicjalnych ekwiwalentów z przedrost-
kami po- i u- (7 przyk³adów), niewyra¿aj¹ce znaczenia determinatywno-mo-
mentalnego: ïðîøëåïàòü — pocz³apaæ; ïðîìîë÷àòü — umilkn¹æ:

Ïîòîì, ïîäñìûêíóâ òðóñû, ïðîøëåïàë áîñûìè íîãàìè íà êóõíþ

è îòâîðèë áàëêîííóþ äâåðü.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Potem podci¹gn¹³ k¹pielówki, pocz³apa³ boso do kuchni i otworzy³
drzwi na balkon.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Øàðèêîâ ñüåæèëñÿ è ïðîìîë÷àë.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Szarikow nastroszy³ siê i umilk³.
(M. Bu³hakow: Psie serce)

1.2.3.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych (92)

Wyekscerpowano kilka ekwiwalentów (4) rosyjskiego czasownika bazowe-
go. W tekœcie przek³adu by³oby mo¿liwe utworzenie czasownika wyra¿aj¹cego
znaczenie determinatywno-momentalne, t³umacz pos³u¿y³ siê jednak ekwiwa-
lentem czasownika bazowego: âûãîâàðèâàòü — cedziæ97; ïðîáîðìîòàòü —
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burczeæ; ïðîáîðìîòàòü — mruczeæ; ïðîçâó÷àòü — brzmieæ. Takie czasow-
niki pojawiaj¹ siê jako ekwiwalent czasownika niedokonanego oraz w mowie
niezale¿nej w œrodku wypowiedzi:

Ðàñòÿãèâàÿ ãóáû è ìåäëåííî âûãîâàðèâàÿ ñëîâà, Êîñòÿ îòâå-

òèë (...)
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Rozci¹gaj¹c wargi i cedz¹c s³owa, Kostia odpowiedzia³ (...)
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

— Øâåöèÿ, Øâåöèÿ, — óãðþìî ïðîáîðìîòàë Èâàí Ïàðôå-

íîâè÷, — ñëîìàë, òåïåðü èñïðàâëÿé.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Szwecja, Szwecja — burcza³ ponuro Iwan Parfienowicz. — Jak
zepsu³eœ, to teraz naprawiaj98.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

W innych przyk³adach (88) wystêpuj¹ derywaty od ekwiwalentu rosyjskie-
go czasownika bazowego lub od jego synonimu, np. âûãîâîðèòü / âûãîâà-

ðèâàòü — powiedzieæ; âûìîëâèòü — przemówiæ99, spytaæ; ïðîâîçãëàñèòü,
ïðîâîð÷àòü — odburkn¹æ; ïðîãîâîðèòü — powiedzieæ, przemówiæ, stwier-
dziæ, zaproponowaæ, za¿¹daæ; ïðîìåëüêíóòü — przebiec; ïðîìîëâèòü — po-
wiedzieæ; ïðîøóìåòü â çàëå (î àïëîäèñìåíòàõ) — przebiec przez salê
(o oklaskach):

— Âîò âû è äàâàéòå îáà è ðàññêàçûâàéòå, — ïðîãîâîðèë

Màëÿíîâ, íåðâíî íàìàçûâàÿ ñåáå íîâûé áóòåðáðîä. — Âàñ äâîå,
à ÿ îäèí...

(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— No to opowiadajcie obaj — zaproponowa³ Malanów, nerwowo
smaruj¹c sobie now¹ kanapkê. — Ja jestem jeden, a was dwóch.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Ïîòîì Ãëóõîâ ïðîãîâîðèë íåãðîìêî: — ×àåê êàêîé — ïðîñòî

ïðåëåñòü!
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Potem G³uchów powiedzia³ cichym g³osem: — Jaka¿ to znakomita
herbata!

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Odnotowano tak¿e inne ekwiwalenty, niebêd¹ce derywatami od ekwiwalen-
tu rosyjskiego czasownika bazowego: âûãîâàðèâàòü — powtarzaæ; âûñêàçû-

âàòü — wyraziæ; ïðîáîðìîòàòü, ïðîãîâîðèòü — rzec, odezwaæ siê, ode-
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przeæ, wtr¹ciæ, zwróciæ siê do kogoœ, odezwaæ siê; ïðîçâåíåòü (î çâîíêå) —
rozlec siê (o dzwonku); ïðîçâó÷àòü — ukazaæ siê; ïðîêðè÷àòü — rozlec siê;
ïðîìîëâèòü — odezwaæ siê, oœwiadczyæ, rzec:

Ïðîçâåíåë çâîíîê, ïåðåðûâ êîí÷èëñÿ, ó÷àñòíèêè ïëåíóìà âõîäèëè

â çàë. Íî Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷ äîæèäàëñÿ Êèðîâà.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Rozleg³ siê dzwonek, przerwa dobieg³a koñca, delegaci wchodzili na
salê. Ale Mark Aleksandrowicz czeka³ na Kirowa.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

— Íàâåðíî, íóæíî âçÿòü ÷òî-íèáóäü èç åäû, — âåæëèâî ïðî-

ãîâîðèë Ìèõàèë Þðüåâè÷.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Na pewno trzeba wzi¹æ coœ do jedzenia — uprzejmie wtr¹ci³

Michai³ Juriewicz.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

W korpusie jako ekwiwalenty rosyjskiego czasownika ïðîãîâîðèòü poja-
wi³y siê: rzec, odezwaæ siê, powiedzieæ, odeprzeæ, wtr¹ciæ, zwróciæ siê do ko-
goœ, a czasownika ïðîìîëâèòü — powiedzieæ, odezwaæ siê, oœwiadczyæ, rzec.

1.2.3.1.3. Związki stałe (3)

Wyst¹pi³ jeden ekwiwalent ze znaczeniem determinatywno-momentalnym:
ïðîøåëåñòåòü — przebiec (o szepcie):

Ïî ðÿäàì ëþáèòåëåé ïðîøåëåñòåëî: — Ãðîññìåéñòåð ñûãðàë

e2-e4.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Wœród widzów przebieg³ szept: — Arcymistrz zagra³ e2-e4.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

oraz 2 ekwiwalenty niewyra¿aj¹ce znaczenia determinatywno-momentalnego:
ïðîêðè÷àòü (î ïåòóõàõ) — by³o ju¿ dobrze po trzecim kurze; ïðîìîë÷àòü —
pomin¹æ czyj¹œ uwagê milczeniem:

Îòåéëü äàâíî óæå óñíóë, è äàâíî ïðîêðè÷àëè ïåòóõè.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Ca³e Auteuil spa³o ju¿ od dawna, by³o dobrze po trzecim kurze.
(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷ ïðîìîë÷àë — ïîëèòè÷åñêîé äèñêóññèè íå áó-

äåò.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Mark Aleksandrowicz pomin¹³ uwagê Belga milczeniem — dyskusji
politycznej nie bêdzie.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)
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1.2.3.1.4. Ekwiwalenty opisowe (5)

Odnotowano jeden ekwiwalent opisowy ze znaczeniem determinatyw-
no-momentalnym: ïðîëåïåòàòü — zapytaæ szeptem:

— Ðàçðåøèòå, — ïðîëåïåòàë Èïïîëèò Ìàòâååâè÷, — îñìîò-

ðåòü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— Czy mo¿na je przynajmniej obejrzeæ? — zapyta³ szeptem Hipo-
lit Matwiejewicz.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ekwiwalenty niewyra¿aj¹ce znaczenia determinatywno-momentalnego s¹
ekwiwalentami czasownika ïðîìîë÷àòü (nie odpowiedzieæ, nie zareagowaæ):

Ñîôüÿ Àëåêñàíäðîâíà ïðîìîë÷àëà, îòíåñëà â êîìíàòó îáåä. Íî

Âàðÿ çàìåòèëà åå ñîñòîÿíèå.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Sofia Aleksandrowna nic na to nie odpowiedzia³a, wziê³a obiad i za-
nios³a do pokoju. Waria jednak zauwa¿y³a, ¿e coœ z ni¹ nie tak.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Wyst¹pi³ tak¿e ekwiwalent opisowy ze znaczeniem inicjalnym: ïðîøåï-

òàòü — zacz¹æ szeptaæ do ucha:

Êîãäà Ïàíèêîâñêèé óçíàë, â êàêóþ ñóììó îáîøëèñü ñòóäåíòû, îí

îòâåë Áàëàãàíîâà â ñòîðîíó è ðàçäðàæèòåëüíî ïðîøåïòàë: (...)
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Kiedy Panikowski dowiedzia³ siê, ile kosztowa³o wys³anie studentów,
wzi¹³ na bok Ba³aganowa i nerwowo zacz¹³ mu szeptaæ do ucha: (...)

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

W korpusie znalaz³ siê jeden przyk³ad, w którym w roli ekwiwalentu poja-
wi³ siê ekwiwalent rosyjskiego czasownika bazowego z okreœlnikiem wska-
zuj¹cym interwa³, którego rozci¹g³oœæ (niewielka) nie zosta³a sprecyzowana
liczbowo: ïðîìîë÷àòü — milczeæ chwilê:

Ãîðáîâñêèé ïðîìîë÷àë.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Gorbowski milcza³ chwilê.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)
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1.2.3.2. Ekwiwalenty polskich czasowników determinatywno-
-momentalnego rodzaju akcji w języku rosyjskim (95)

1.2.3.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (81)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (63).
Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem wy- s¹ czasowniki z przedrost-
kiem ïðî-: wyb¹kaæ — ïðîáîðìîòàòü, ïðîâîð÷àòü; wybe³kotaæ — ïðî-

áîðìîòàòü; wycedziæ — ïðîöåäèòü; wycharczeæ — ïðîõðèïåòü; wychrypieæ
— ïðîõðèïåòü; wyjêczeæ — ïðîñòîíàòü; wykaszleæ — ïðîõðèïåòü; wy-
krzykn¹æ — ïðîêðè÷àòü; wymruczeæ — ïðîâîð÷àòü; wymamrotaæ — ïðî-

áîðìîòàòü, ïðîìÿìëèòü; wysapaæ — ïðîãîâîðèòü; wyœpiewaæ ariê — ïðî-

ïåòü öåëóþ àðèþ; wyszeptaæ — ïðîøåïòàòü. Oto kilka przyk³adów:

— Z kimœ takim — wyb¹ka³ — to niech siê Puszczyk bije sam.
Mnie tam ¿ywot mi³y.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Ñ òàêèìè, — ïðîâîð÷àë îí, — ïóñòü Ôèëèí äåðåòñÿ ñàì.

À ìíå ìîÿ æèçíü äîðîãà.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

— Nie, nie wiedzia³em — wymrucza³ Jaskier. — Ale, przyznam, li-
czy³em na nie. £asiczka jest kochana i ma dobre serduszko.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Íå çíàë, — ïðîâîð÷àë Ëþòèê. — Íî, ïðèçíàþñü, ðàññ÷è-

òûâàë íà íåãî. Ëàñî÷êà ëþáâåîáèëüíà, è ó íåå äîáðîå ñåðäå÷êî.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

— Myœlisz, ¿e... bez sensu jest kochaæ cieñ — wyszepta³a ledwo
dos³yszalnie.

(K. Boruñ: Próg nieœmiertelnoœci)

— Òû äóìàåøü, ÷òî... áåññìûñëåííî ëþáèòü... — ïðîøåï-

òàëà îíà åäâà ñëûøíî.
(K. Áîðóíü: Ãðàíü áåññìåðòèÿ)

Najczêœciej czasownik wystêpuje w œrodku miêdzy zdaniami bêd¹cymi cy-
tatami cudzych myœli, rzadziej pojawia siê tak¿e w postpozycji, czasem nawet
w prepozycji w stosunku do zdania wprowadzaj¹cego:

— Geralt — wyjêcza³ poeta. — Ja jestem trochê podobny do elfa...
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Ãåðàëüò — ïðîñòîíàë ïîýò. — ß íåìíîãî ïîõîæ íà ýëü-

ôà...
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

— Idiota, przeklêty idiota! — wybe³kota³ Kussau.
(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)
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— Èäèîò, ïðîêëÿòûé èäèîò! — ïðîáîðìîòàë îïÿòü Êóññàó.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem wy- s¹ tak¿e czasowniki
z przedrostkiem âû-: wydzwaniaæ godzinê dziesi¹t¹ — âûçâàíèâàòü äåñÿòü;
wykrzyczeæ — âûêðèêíóòü; wykrztusiæ — âûäàâèòü; wymawiaæ — âûãîâî-

ðèòü, a tak¿e z przedrostkiem çà-: wybe³kotaæ — çàáîðìîòàòü, np.:

Stoj¹cy w k¹cie zakrystii stary zegar pocz¹³ wydzwaniaæ godzinê dzie-
si¹t¹.

(K. Boruñ: Próg nieœmiertelnoœci)

Ñòîÿâøèå â óãëó ðèçíèöû ñòàðûå ÷àñû íà÷àëè âûçâàíèâàòü äå-

ñÿòü.
(K. Áîðóíü: Ãðàíü áåññìåðòèÿ)

— Wasza mi³oœæ, ja... — wybe³kota³, przyklêkaj¹c, jeden z nosicie-
li z³otych ³añcuchów. — Ja nie chcia³em... Martwiæ... Niepokoiæ... Wa-
sza mi³oœæ...

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Âàøå ñèÿòåëüñòâî, ÿ... — çàáîðìîòàë, ïðåêëîíÿÿ êîëåíî,

îäèí èç çëàòîíîñöåâ, ïîçâÿêèâàÿ öåïÿìè. — ß íå õîòåë... îãîð-

÷àòü... áåñïîêîèòü... âàøå ñèÿòåëüñòâî...
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Do czasowników determinatywno-momentalnego RA w jêzyku polskim za-
liczono tak¿e czasowniki z przedrostkiem za-, które wyra¿aj¹ znaczenie krót-
kiego trwania akcji z akcentem na jej pocz¹tek. Na znaczenie krótkiego trwa-
nia akcji wskazuje kontekst oraz typ ekwiwalentu, czyli czasowniki rosyjskie
z przedrostkiem ïðî-, âû-: zabrzmieæ — ïðîçâó÷àòü; zadzwoniæ (o dzwonku)
— ïðîçâó÷àòü; zakrzyczeæ — ïðîêðè÷àòü; zasepleniæ — ïðîøåïåëÿâèòü;
zasyczeæ — ïðîøèïåòü; zakl¹æ — âûðóãàòüñÿ:

S³ucha³em dalekich g³osów nocy. Lelek zakrzycza³ i znowu cisza, mie-
rzona cykaniem du¿ego szafkowego zegara z kuku³k¹.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Âñëóøèâàþñü â äàëåêèå ãîëîñà íî÷è. Ïðîêðè÷àë êîçîäîé, è ñíîâà

òèøèíà, ðàçìåðåííàÿ òèêàíüåì áîëüøèõ íàïîëüíûõ ÷àñîâ ñ êó-

êóøêîé.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Zadzwoni³ dzwonek na przerwê. Ale adeptki nie zareagowa³y natych-
miastowym wrzaskiem i ³omotem pulpitów.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ïðîçâó÷àë çâîíîê íà ïåðåìåíó. Íî ñëóøàòåëüíèöû íå âñêî÷èëè,

ñîïðîâîæäàÿ êîíåö óðîêà âèçãîì è õëîïàíüåì ïàðò.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)
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Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem za- w znaczeniu determi-
natywno-momentalnym s¹ tak¿e czasowniki z przedrostkiem çà-. Kontekst
wskazuje krótkie trwanie akcji: zacharczeæ — çàõðèïåòü; zadzwoniæ —
çàçâåíåòü; zajêczeæ — çàñòîíàòü; zamamrotaæ — çàáîðìîòàòü; zaryczeæ
— çàðû÷àòü; zar¿eæ — çàðæàòü; zatrzeszczeæ — çàòðåùàòü:

Dr¹g spad³, a¿ zadzwoni³o. Uderzaj¹c w posadzkê o stopê od g³owy
wiedŸmina.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ñòåðæåíü îïóñòèëñÿ ñ òàêîé ñèëîé, ÷òî çàçâåíåëî. Óäàðèëñÿ

â ïîë â ôóòå îò ãîëîâû âåäüìàêà.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

[Jednoro¿ec] stan¹³ dêba, zar¿a³ przeszywaj¹co i run¹³ na elfów
z groŸnie pochylonym rogiem.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

[Åäèíîðîã] ïîäíÿëñÿ íà äûáû, ïðîíçèòåëüíî çàðæàë è ðèíóëñÿ íà

ýëüôîâ, ãðîçíî âûñòàâèâ ðîã.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (18). Cza-
sowniki determinatywno-momentalne mog¹ byæ t³umaczone przez semelfak-
tywa (15): wyb¹kaæ — áóðêíóòü; wydyszeæ — âûäîõíóòü; wykrzyczeæ —
êðèêíóòü; wysyczeæ — ôûðêíóòü; zadr¿eæ — ñîäðîãíóòüñÿ; zagwizdaæ —
ñâèñòíóòü; zakl¹æ — ðóãíóòüñÿ; zako³ysaæ siê — ïîêà÷íóòüñÿ; zachwiaæ
siê — ïîêà÷íóòüñÿ, ïîøàòíóòüñÿ; zatoczyæ siê — ïîêà÷íóòüñÿ; zawo³aæ
— êðèêíóòü:

Pierwszy raz — Reynart de Bois-Fresnes zagwizda³ cichutko przez
zêby, co, jak Geralt wiedzia³, wyra¿a³o u niego najwy¿szy podziw.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Âïåðâûå. — Ðåéíàðò äå Áóà-Ôðåñíå òèõîíüêî ñâèñòíóë

ñêâîçü çóáû, âûðàæàÿ òåì ñàìûì âûñî÷àéøóþ ñòåïåíü óäè-

âëåíèÿ. Ãåðàëüò ýòî çíàë.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

— Pozwól, Cirillo, zaprowadzê ciê do Geralta. — Nie — wy-

b¹ka³a Ciri.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Ðàçðåøè, Öèðèëëà, ïðîâîäèòü òåáÿ ê Ãåðàëüòó. — Íåò, —
áóðêíóëà Öèðè.

(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Odnotowano jednostkowe przyk³ady (3), w których w przek³adzie czasow-
nika determinatywno-momentalnego pojawi³ siê czasownik dystrybutywny:
wyrecytowaæ — ïåðå÷èñëèòü, a jego u¿ycie uzasadnia kontekst:
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— Dezercjê, zdradê, tchórzostwo w obliczu wroga — wyrecyto-

wa³a szybko. — I sprawy ekonomiczne.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Äåçåðòèðñòâî, ïðåäàòåëüñòâî, òðóñîñòü ïåðåä ëèöîì âðàãà, —
áûñòðî ïåðå÷èñëèëà îíà. — È ýêîíîìè÷åñêèå ïðåñòóïëåíèÿ.

(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

oraz czasownik augmentatywnego RA: zaj¹kn¹æ siê — çàäóìàòüñÿ; zaœmiaæ
siê — ðàññìåÿòüñÿ:

— Mo¿na — zaj¹kn¹³ siê — skróciæ nieco drogê, jad¹c przez Cim
Picca. Ale to zaklêta dolina. Strasznie tam.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Ìîæíî, — çàäóìàëñÿ Ãàëàõàä, — ñîêðàòèòü ìàëîñòü,

åñëè ïîåõàòü ÷åðåç Êèì Ïèêêà. Íî ýòî çàêîëäîâàííàÿ äîëèíà.

Òàì ñòðàøíîâàòî.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Bonhart rykn¹³ œmiechem, sucho zaœmia³ siê te¿ Stefan Skellen. Vilge-
fortz pod³uba³ ma³ym palcem w k¹ciku swego makabrycznego oka.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Áîíàðò çàøåëñÿ ñìåõîì, ñóõî ðàññìåÿëñÿ è Ñòåôàí Ñêåëëåí.
Âèëüãåôîðö.

(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

1.2.3.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych

W jednym przyk³adzie u¿yto verbum dicendi w mowie niezale¿nej w œrod-
ku wypowiedzi, a w przek³adzie wyst¹pi³ czasownik niedokonany (ekwiwalent
polskiego czasownika bazowego):

— A równo mi! — zarycza³ Barclay Els. — Równy krok! Dzier¿
szyk! I kup¹! Kup¹!

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Ðàâíÿéñü! — ðû÷àë Áàðêëàé Ýëüñ. — Äåðæè øàã! Äåðæè

ñòðîé! È ïëîòíåé! Ïëîòíåé, ìàòü âàøó òàê-ðàñòàê!
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

W t³umaczeniu pojawi³a siê grupa ekwiwalentów wyra¿anych czasowni-
kiem nienale¿¹cym do RA i niebêd¹cym ekwiwalentem czasownika bazowego
(11): wybe³kotaæ — çàêîí÷èòü; wyburkiwaæ — îòâå÷àòü; wyg³aszaæ g³êbo-
kie prawdy — âîçãëàøàòü ãëóáîêèå èñòèíû; wyskandowaæ coœ — ïðîèçíå-

ñòè; zadzwoniæ do drzwi — ïîçâîíèòü ó äâåðåé; zawahaæ siê na moment —
íà ìãíîâåíèå ðàñòåðÿòüñÿ; zachwiaæ siê (o nogach) — íîãè ïîäêîñèëèñü;
zazgrzytaæ w zamku — ïîâåðíóòüñÿ (î êëþ÷å):
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Dalej Pafnucy zobaczy³ wodnego szczura i porozmawia³ z nim przez
chwilê, ale wodny szczur by³ nietowarzyski, wiêc odpowiedzi na pyta-
nia wyburkiwa³ krótko i niechêtnie.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Ïîòîì Ïàôíóòèé âñòðåòèë âîäÿíóþ êðûñó è ñäåëàë ïîïûòêó

ïîîáùàòüñÿ è ñ íåé. Íî âîäÿíûå êðûñû íå î÷åíü-òî îáùèòåëüíû,

âîò è ó ýòîé íå áûëî íèêàêîãî æåëàíèÿ ïîáîëòàòü, à íà âîïðîñû

îíà îòâå÷àëà îäíîñëîæíî è íåîõîòíî.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Nimue spokojnie wyci¹gnê³a rêce, wyskandowa³a zaklêcie. Wisz¹cy na
stojaku gobelin zap³on¹³ nagle, rozjarzy³ siê feeri¹ ró¿nobarwnych
œwiate³ek.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Íèìóý ñïîêîéíî ïðîòÿíóëà ðóêó, ïðîèçíåñëà çàêëèíàíèå. Âèñÿùèé

íà ñòîÿêå ãîáåëåí íåîæèäàííî ðàçãîðåëñÿ, ðàñöâåë ôååðèåé ðàç-

íîöâåòíûõ îãîíüêîâ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

1.2.3.2.3. Związki stałe

W korpusie w czêœci polsko-rosyjskiej brak wœród ekwiwalentów determi-
natywno-momentanego RA zwi¹zków sta³ych.

1.2.3.2.4. Ekwiwalenty opisowe (2)

Wyst¹pi³ jeden ekwiwalent ze znaczeniem determinatywno-momentalnym:
wychrypieæ — õðèïëî ïðîãîâîðèòü:

— Avallac’h — wychrypia³a — da³ mi s³owo. Podobno w¹tpiæ
w s³owo elfa jest obraz¹.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Àâàëëàê’õ, — õðèïëî ïðîãîâîðèëà îíà, — äàë ìíå ñëîâî.

È ñêàçàë, ÷òî ñîìíåâàòüñÿ â ñëîâå ýëüôà — äëÿ íåãî îñêîðáëåíèå.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

a tak¿e jeden niewyra¿aj¹cy znaczenia determinatywno-momentalnego: wyse-
pleniæ — ïîñïåøèòü îáúÿñíèòü:

— Widaæ, ¿e zamo¿ne te wioseczki — wysepleni³ Szczupak, oblizu-
j¹c wargi. — Niedu¿e, ale misterne.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Çäåñü, â äîëèíå, — ïîñïåøèë îáúÿñíèòü Îêóëüòèõ, — íè-

çóøêè æèâóò è õîçÿèâàþò. Ó íèõ âñå èñêóñíî è ëàäíî. Õîçÿé-

ñòâåííûé íàðîäåö, êàðëè÷êè ýíòè.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)
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1.2.4. Podsumowanie

Liczba przyk³adów determinatywno-augmentatywnego RA w rosyjskich
tekstach orygina³u (76) jest 5 razy wiêksza od liczby przyk³adów w tekstach
polskich (15). W obu jêzykach najwiêksz¹ grupê ekwiwalentów stanowi¹
ekwiwalenty wyra¿one czasownikiem tego samego RA (w t³umaczeniu na jê-
zyk polski — 48 przyk³adów, czyli 63%, w oryginale w jêzyku rosyjskim —
13 przyk³adów, czyli 86,7%). Mniejszy udzia³ procentowy ekwiwalentów tego
typu w przek³adzie na jêzyk polski spowodowany jest pojawieniem siê
ekwiwalentów bêd¹cych po³¹czeniem adwerbiów i wyra¿eñ adwerbialnych
z ekwiwalentem rosyjskiego czasownika bazowego lub jego synonimem, np.
ïðîñèäåòü ìèíóò ïÿòü — siedzieæ oko³o piêciu minut. Natomiast w pol-
sko-rosyjskiej czêœci korpusu wystêpuj¹ tylko 2 grupy ekwiwalentów: ekwi-
walenty tego samego RA i ekwiwalenty innego RA. W przek³adzie na jêzyk
polski oprócz wskazanych grup pojawi³y siê przyk³ady jednostkowe ekwiwa-
lentów wyra¿anych innym RA (3), nienale¿¹cych do RA i niebêd¹cych ekwi-
walentem czasownika bazowego (1) oraz opisowych (24). Nale¿y zwróciæ
uwagê na wzglêdny charakter okreœlenia znacznej rozci¹g³oœci temporalnej in-
terwa³u wype³nionego akcj¹100, czyli na charakter okreœlników duratywnych
wystêpuj¹cych z czasownikami determinatywno-augmentatywnymi; por. ïðî-

ñòîÿòü ìèíóòó ìîë÷à — staæ przez minutê w milczeniu; ïðîðàáîòàòü íà

êðàñêå äâå íåäåëè — harowaæ przy farbie jeszcze dwa tygodnie. Natomiast
z czasownikami determinatywno-deminutywnymi wyst¹pi³y okreœlniki od-
nosz¹ce siê do niewielkiego interwa³u; nie jest to jednak obligatoryjne101.

Odnotowano wiêcej przyk³adów determinatywno-deminutywnego rodzaju
akcji w wyjœciowym jêzyku rosyjskim (473 przyk³ady) i polskim (91 przy-
k³adów). W obu czêœciach korpusu najwiêksz¹ grupê stanowi¹ ekwiwalenty
wyra¿one czasownikiem tego samego RA (285 w przek³adzie na jêzyk polski,
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100 Cecha znacznej rozci¹g³oœci interwa³u jest wymieniana jako obligatoryjna przez niektó-
rych badaczy (CÎÁÎËEÂÀ, 1980: 233—234); brak jednak tej cechy w ujêciu innych (ÁÎÍÄÀÐÊÎ,
ÁÓËÀÍÈÍ, 1967: 16; SEKANINOVÁ, 1980: 89).

101 Prototypowe jest natomiast u¿ycie tych czasowników z okreœlnikami odnosz¹cymi siê do
interwa³u o niewielkiej rozci¹g³oœci. O u¿yciu czasowników determiatywno-deminutywnego RA
z okreœlnikami odnosz¹cymi siê do akcji o znacznej rozci¹g³oœci zob. STAWNICKA, 2005a:
89—101. W definicjach czasowników determinatywno-augmentatywnego RA pojawia siê kom-
ponent wype³nienia akcj¹ odcinka od pocz¹tku do koñca. Wi¹¿e siê to z percepcj¹ ci¹g³oœci pro-
cesu i jego ca³oœciowego ujêcia, który przebiega w³aœciwie nie w sposób ci¹g³y, jest bowiem
przerywany, zawiera zatem czêœci sk³adowe. Ci¹g³e ujêcie procesu dyskretnego wyjaœniæ mo¿na
poprzez wyró¿nienie trzech typów procesów: bie¿¹cego, aktualnego i procesu t³a (ÊÎØÅËÅÂ,
1999). Dla ka¿dego z tych procesów charakterystyczne jest wyró¿nienie minimalnych inter-
wa³ów, w których mog¹ siê realizowaæ: dla procesu bie¿¹cego — mikro-T (Èâàí ÷èòàåò

â ýòîò ìîìåíò «Âîéíó è ìèð»), dla procesu aktualnego — makro-T (Èâàí ÷èòàåò «Âîéíó

è ìèð», íî â ýòîò ìîìåíò ñìîòðèò â îêíî), a dla t³a — makro-T (Èâàí óæå íåñêîëüêî

äíåé ÷èòàåò «Âîéíó è ìèð», íî â ýòîò ìîìåíò îí íà ðàáîòå) (STAWNICKA, 2007).



czyli 60,3%, i 77 w przek³adzie na jêzyk rosyjski, czyli 84,6%). Ekwiwalenty
w jêzyku polskim s¹ bardziej zró¿nicowane (6 grup) ni¿ w jêzyku rosyjskim
(4 grupy). Drugie miejsce pod wzglêdem liczby ekwiwalentów zajmuje
w przek³adzie na jêzyk polski grupa ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami
nienale¿¹cymi do RA i niebêd¹cymi ekwiwalentami czasowników bazowych
(60 przyk³adów, czyli 12,6%), np. ïî÷èòàòü ãàçåòêó — przeczytaæ gazetê;
ïîñèäåòü â êîìíàòå — zostaæ w pokoju.

W przek³adzie na jêzyk polski nie jest znaczny udzia³ ekwiwalentów inne-
go RA (44, czyli 9,3%), wnosz¹cych znaczenie augmentatywne, determinatyw-
no-momentalne czy semelfaktywne, podobnie jak w przek³adzie na jêzyk ro-
syjski (11, czyli 12,1%). Nale¿y zwróciæ uwagê tak¿e na ekwiwalenty
czasowników bazowych102 (17, czyli 3,6%) oraz tê sam¹ liczbê ekwiwalentów
frazeologicznych w t³umaczeniu na jêzyk polski (17, czyli 3,6%).

Wyst¹pieñ czasowników determinatywno-momentalnego RA w rosyjskim
tekœcie orygina³u (281) jest 3 razy wiêcej ni¿ w polskim tekœcie (95). Naj-
wiêksz¹ grupê w obu czêœciach korpusu stanowi¹ ekwiwalenty wyra¿one cza-
sownikiem tego samego RA (112, czyli 39,9%; 63, czyli 66,3%). Na jêzyk
polski rosyjskie czasowniki determinatywno-momentalnego RA s¹ t³umaczone
równie¿ za pomoc¹ ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem nienale¿¹cym
do RA i niebêd¹cym ekwiwalentem czasownika bazowego (88, czyli 31,3%).
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102 W t³umaczeniu na jêzyk rosyjski odnotowano przyk³ady jednostkowe.

TABELA VIII. Ekwiwalenty determinatywnych rodzajów akcji w jêzyku polskim i rosyjskim

Typ przek³adu

Typ

ekwiwalenty werbalne
z formantami modyfikacyjnymi

ekwiwalenty
werbalne

bez formantów
modyfikacyjnych
ze znaczeniem

danego RA

ekwiwalenty
wyra¿one

czasownikami
tego samego RA

ekwiwalenty
wyra¿one

czasownikami
innego RA

liczba procent liczba procent liczba procent

Determinatywno-augmentatywny

Przek³ad rosyjsko-polski 48 63,0 3 4,0 — —

Przek³ad polsko-rosyjski 13 86,7 2 13,3 — —

Determinatywno-deminutywny

Przek³ad rosyjsko-polski 285 60,3 44 9,3 — —

Przek³ad polsko-rosyjski 77 84,6 11 12,1 — —

Determinatywno-momentalny

Przek³ad rosyjsko-polski 112 39,9 69 24,6 — —

Przek³ad polsko-rosyjski 63 66,3 18 18,9 — —



Dotyczy to przede wszystkim ekwiwalentów czasowników mówienia (typu za-
proponowaæ, stwierdziæ, za¿¹daæ, odezwaæ siê). Natomiast udzia³ takich ekwi-
walentów (typu âîçãëàøàòü, ïðîèçíåñòè) w polsko-rosyjskiej czêœci korpusu
jest znacznie mniejszy (11, czyli 11,6%).

Znaczny jest udzia³ ekwiwalentów innego RA w przek³adzie na jêzyk pol-
ski (69, czyli 24,6%). S¹ to g³ównie semelfaktywa. Podobnie w przek³adzie na
jêzyk rosyjski w grupie czasowników innego RA (18, czyli 18,9%) pojawiaj¹
siê przede wszystkim semelfaktywa. W pozosta³ych grupach ekwiwalentów
odnotowano przyk³ady jednostkowe.

1.3. Modyfikacje relacyjne w języku rosyjskim
i polskim

Modyfikacje relacyjne niejednoczesnoœci (poprzedzania i nastêpstwa) oraz
jednoczesnoœci wyró¿niane s¹ w ramach temporalnych relacji miêdzy akcjami.
Relacje te wyra¿a w obu jêzykach iteratywno-prospektywny RA, który ³¹czy
cechy poprzedzania i iteratywnoœci / dwukrotnoœci (ïðåä÷óâñòâîâàòü; prze-
czuæ chorobê), iteratywno-reduplikatywny RA, który wyra¿a relacjê nastêpstwa
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(charakterystyka kwantytatywna)

ekwiwalentu

R a z e m

ekwiwalenty werbalne
bez formantów modyfikacyjnych

niewyra¿aj¹ce znaczenia danego RA

zwi¹zki sta³e
ekwiwlenty

opisoweekwiwalent
czasownika
bazowego

ekwiwalenty
niebêd¹ce ekwiwa-
lentem czasownika

bazowego

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent

rodzaj akcji

— — 1 1,3 — — 24 31,7 76 100

— — — — — — — — 15 100

rodzaj akcji

17 3,6 60 12,7 17 3,5 50 10,6 473 100

2 2,2 — — — — 1 1,1 91 100

rodzaj akcji

4 1,4 88 31,3 3 1,1 5 1,7 281 100

1 1,1 11 11,6 — — 2 2,1 95 100



i iteratywnoœci / dwukrotnoœci (ïåðåèçáðàòü âíîâü; przemalowaæ pokój), oraz
iteratywno-suplementarno-deminutywny RA, który spaja cechy deminutywno-
œci, iteratywnoœci / dwukrotnoœci i akcji dodatkowej (ïîäñóøèòü ãðóø; do-
kroiæ chleba), a tak¿e komitatywno-deminutywny RA, który wi¹¿e komponent
symultanicznoœci z deminutywnoœci¹ (ïðèêðèêèâàòü; podœpiewywaæ).

Modyfikacje relacyjne w jêzyku rosyjskim i polskim przedstawiono w ta-
beli IX.

TABELA IX. Relacyjne rodzaje akcji w jêzyku rosyjskim i polskim ze wskazaniem formantów
modyfikacyjnych

Jêzyk rosyjski Formanty modyfikacyjne Jêzyk polski

Iteratywno-prospektywny rodzaj akcji

Przejawianie wiedzy o faktach przysz³ych

ïðåäíàçíà÷èòü ÷òî-ë. äëÿ ÷åãî-ë. pred- i przed- —

— prze- przepowiadzieæ klêskê

ïîäãîòîâèòü pod- —

çàâàðèòü ÷àþ za- zaprzysi¹c oficerów

Iteratywno-reduplikatywny rodzaj akcji

Powtórna realizacja akcji (znaczenie repetytywne), zmiana cech przedmiotu, która zaznacza
siê w rezultacie powtórnej realizacji akcji (znaczenie reformatywne), rekonstrukcja stanu
uprzednio zlikwidowanego (znañzenie rekonstruktywne)

ïåðåçâîíèòü, ïåðåñòðîèòü äîì pere- i prze- przemalowaæ pokój, przebudowaæ

îòîãðåòü îáåä ot- i od- odbudowaæ zamek, odgrzaæ obiad

ðåêoíñòðóèðîâàòü re- rewaloryzowaæ

âîññîçäàòü, âîññîåäèíèòü voz-/vos- —

Iteratywno-suplementarno-deminutywny rodzaj akcji

Zwiêkszenie obiektu materia³owego o niewielk¹ „porcjê”, nieokreœlon¹ parametrycznie, ukie-
runkowanie akcji na zwiêkszenie objêtoœci obiektu, powtórna akcja ukierunkowana na
osi¹gniêcie w³aœciwej normy

ïîäñàäèòü êëóáíèêó pod-/podo- podkrêciæ ga³kê radia

ïðèðàáîòàòü pri- i przy- przybudowaæ pawilon

äîïëàòèòü ñòî ðóáëåé do- doparzyæ kawy, dosadziæ nowe
drzewka

íàäâÿçàòü íîñêè nad- nadsypaæ koniom obroku

Komitatywno-deminutywny rodzaj akcji

Akcja wspó³towarzysz¹ca innej akcji

ïðèïëÿñûâàòü, ïðèãîâàðèâàòü pri- i przy- + sufiks
iteratywny

przygrywaæ

ïîäïåâàòü pod- + sufiks itera-
tywny

—

ïðè÷ìîêíóòü pri- i przy- przytupn¹æ, przyhukn¹æ

ïîäïåòü pod- —

ñîïåðåæèâàòü s-/so- i wspó³- wspó³organizowaæ
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1.3.1. Ekwiwalenty iteratywno-prospektywnego
rodzaju akcji

1.3.1.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników iteratywno-
-prospektywnego rodzaju akcji w języku polskim (143)

1.3.1.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (36)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (33).
Wœród ekwiwalentów rosyjskich czasowników iteratywno-prospektywnego ro-
dzaju akcji w grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem tego samego
RA pojawi³y siê przede wszystkim czasowniki z przedrostkiem ïðåä-, a tak¿e
niewielka liczba czasowników z przedrostkiem çà-: çàâàðèòü êîôå, íîâûé

÷àé — zaparzyæ kawy, nastêpn¹ porcjê herbaty; çàêâàñèòü â áî÷êå ñ êàïó-

ñòîé — zakisiæ w beczce z kapust¹; ïðåäâèäåòü — przewidywaæ; ïðåäîïðå-

äåëèòü — przes¹dziæ; ïðåäîñòåðåãàòü — ostrzegaæ; ïðåäîñòåðåãàòü /
ïðåäîñòåðå÷ü — przestrzegaæ / przestrzec / ustrzec; ïðåäïîëîæèòü /
ïðåäïîëàãàòü — przewidzieæ / przewidywaæ; ïðåäñêàçàòü / ïðåäñêàçûâàòü

— przepowiedzieæ / przepowiadaæ, przewidzieæ; ïðåäóãàäàòü — przewidzieæ;
ïðåäóïðåæäàòü — ostrzegaæ; ïðåäóïðåäèòü — przestrzec; ïðåäñòÿòü —
zapowiadaæ siê; ïðåäóñìàòðèâàòü / ïðåäóñìîòðåòü — przewidywaæ / prze-
widzieæ; ïðåä÷óâñòâîâàòü — przeczuæ, np.:

— Êòî ýòî ìåíÿ íàçâàë? — Ñïðîñèë Ìàëÿíîâ, ïðåä÷óâñòâóÿ

íîâûå íåïðèÿòíîñòè.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Kto wymieni³? — zapyta³ Malanów, przeczuwaj¹c nowe nieprzyjemno-
œci.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Åãî èñõîä ëåãêî áûëî ïðåäóãàäàòü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Wynik ³atwo by³o przewidzieæ.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

À ìíå êàæåòñÿ, ñàìà èñòîðèÿ ïðåäîïðåäåëèëà ðàçäåëåíèå ÷åëî-

âå÷åñòâà íà òðè ãðóïïû: ñîëäàòû íàóêè, âîñïèòàòåëè è âðà÷è,

êîòîðûå, âïðî÷åì, òîæå ñîëäàòû íàóêè.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

A mnie siê wydaje, ¿e sama historia przes¹dzi³a o podziale ludzkoœci
na trzy grupy: na ¿o³nierzy nauki, wychowawców i lekarzy, te¿ zreszt¹
¿o³nierzy nauki.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)
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Íàêîíåö ïðèøëè ïèñüìà èç äîìà. È, êàê ïðàâèëüíî ïðåäñêàçàë

Âñåâîëîä Ñåðãååâè÷, ñðàçó ïà÷êà — âîñåìü øòóê, ìàìà ïèñàëà èõ

êàæäûé äåíü, è âñå íà Áîãó÷àíû.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Nadesz³y wreszcie listy z domu. I to od razu ca³y plik — osiem sztuk,
jak s³usznie przepowiedzia³ Wsiewo³od Siergiejewicz. Mama pisa³a je
codziennie i wszystkie adresowa³a na Boguczany.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ðàçðåæåò íà ÷àñòè í îòïðàâèò ìàëîé ñêîðîñòüþ â ðàçíûå

ãîðîäà. À ãîëîâó çàêâàñèò â áî÷êå ñ êàïóñòîé.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Pokraje mnie w kawa³ki i rozeœle w paczkach do rozmaitych miast
jako próbki bez wartoœci. A g³owê zakisi w beczce z kapust¹.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Czasownik niedokonany pojawi³ siê w znaczeniu umiejêtnoœciowym:

È ÷àé âû îòëè÷íî óìååòå çàâàðèâàòü...
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

I herbatê pan œwietnie zaparza...
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (3). Odnoto-
wano 3 przyk³ady t³umaczenia czasownika iteratywno-prospektywnego RA za
pomoc¹ czasownika determinatywno-deminutywnego RA: çàäóìàòü — pomy-
œleæ; ïðåäóñìîòðåòü è âñå äðóãîå — pomyœleæ o wszystkim innym, oraz cza-
sownika semelfaktywnego: ïðåäóïðåäèòü — b¹kn¹æ, np.:

— ß âûèãðàë äåíüãè, à âû æåëàíèå. ×òî çàäóìàëè?
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Ja wygra³em pieni¹dze, a pani ¿yczenie. Co pani pomyœla³a?
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

— Êîáåëèíàÿ îõîòà, — ÷åðíûå Ñàøèíû ãëàçà ñóçèëèñü. — Íå

ââÿçûâàéñÿ, — ïðåäóïðåäèë Âàäèì è òóò æå îòîäâèíóëñÿ, çíàÿ,

÷òî Ñàøó óäåðæàòü íåëüçÿ.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Psie wesele — czarne oczy Saszy zwêzi³y siê. Daj spokój —
b¹kn¹³ Wadim i od razu odsun¹³ siê z krzes³em, wiedzia³, ¿e Saszy nic
nie powstrzyma.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

1.3.1.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (89)

Grupa, w której znalaz³y siê ekwiwalenty wyra¿one czasownikami bez for-
mantów modyfikacyjnych i wyra¿aj¹ce znaczenie iteratywno-prospektywne,
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jest doœæ liczna (79 przyk³adów). Wyst¹pi³y w niej czasowniki niemotywowa-
ne (grupa bardziej liczna), np. âîçíàìåðèòüñÿ — zamierzaæ; çàãîòîâèòü —
przygotowaæ coœ; çàäóìàòü — knuæ coœ; ïðåäíàçíà÷èòü äëÿ ÷îãî-ë. —
przeznaczyæ dla kogoœ; ïðåäîòâðàòèòü — za¿egnaæ coœ, zapobiec czemuœ;
ïðåäïîëàãàòü — planowaæ, przypuszczaæ, spodziewaæ siê, zamierzaæ; ïðåä-

ïîëîæèòü — za³o¿yæ; ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ýòî áóäåò ñòîÿíêà — mia³103

to byæ postój tymczasowy; ïðåäïî÷åñòü / ïðåäïî÷èòàòü — woleæ coœ od
czegoœ; ïðåäóïðåäèòü — zapobiec czemuœ; ïðåäóïðåäèòü / ïðåäóïðåæäàòü

— ostrzec; ïðåäñêàçûâàòü — przypuszczaæ; ïðåäñòîÿòü: eé [æèçíè] ïðåä-

ñòîÿëî åùå äîñòèãíóòü ñòîëè÷íîãî îäè÷àíèÿ — mia³o [¿ycie] dopiero do-
rosn¹æ do sto³ecznego zdziczenia; ïðåäñòîÿòü ðåêâèçèðîâàòü — mieæ zare-
kwirowaæ; ïðåäñòîÿòü ïðîéòè áûñòðûìè øàãàìè — mieæ przebyæ szybkim
marszem; çäåñü èì ïðåäñòîÿëî æèòü — tu mieli zamieszkaæ; åìó ïðåä-

ñòîèò îáúÿñíåíèå — ¿e czeka go rozmowa z...; ïðåäñòîèò äðàêà — czeka
nas walka; ïðåäñòîÿòü (o èñïûòàíèÿ) — czeka³y ich ciê¿kie próby, i cza-
sowniki motywowane, np. ïðåäïîëàãàòü — domniemywaæ; ïðåäïî÷åñòü /
ïðåäïî÷èòàòü — wybieraæ kogoœ/coœ, przedk³adaæ coœ nad coœ innego;
ïðåäóïðåäèòü / ïðåäóïðåæäàòü — uprzedziæ / uprzedzaæ; ïðåäïðèíÿòü —
podejmowaæ; ïðåäóâåäîìëÿòü — zawiadamiaæ. Oto kilka przyk³adów:

Íî ïðåäóïðåæäàþ. Íàäî òîðãîâàòüñÿ. Çàïðàøèâàåò.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Ale uprzedzam — musi siê pan targowaæ, bo strasznie zdziera.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ïî ñëó÷àéíîñòè Òÿãóíîâà ðàáîòàëà ñóäîìîéêîé â Ïàæèíñêîé

àïòåêå, èìóùåñòâî êîòîðîé ïðåäñòîÿëî ðåêâèçèðîâàòü äîêòîðó.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Tiagunowa pracowa³a jako pomywaczka w³aœnie w pa¿yñskiej aptece,
któr¹ mia³ zarekwirowaæ doktor.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

×åðåç ÷àñ âúåõàëè â Áîãó÷àíû. Çäåñü èì ïðåäñòîÿëî æèòü.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Po godzinie wjechali do Boguczan. Tu mieli zamieszkaæ.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ïðåäñòîÿëè èñïûòàíèÿ, ìîæåò áûòü, äàæå ãèáåëü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Czeka³y ich ciê¿kie próby, a mo¿e nawet zguba.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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wyzdrowia³” (USJP).



Ïðåäïîëàãàåò, íî íå óâåðåí.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Przypuszcza, ale pewnoœci nie ma.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

— ß âñå-òàêè ïðåäïî÷èòàþ êîôå, — ñêàçàë Bå÷åðîâñêèé.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— Ja mimo wszystko wolê kawê — powiedzia³ Wieczerowski.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Êàê îí è ïðåäïîëàãàë, ïî÷òà ïðèøëà â íà÷àëå äåêàáðÿ.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Tak jak przypuszcza³, poczta nadesz³a na pocz¹tku grudnia.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

— Òû ïîíèìàåøü, ÿ âñå âðåìÿ äóìàþ: íó ÷òî îí âñå ïðåä-

ñêàçûâàåò è ïðåäñêàçûâàåò? Êàêàÿ-òî ó íåãî ìàíèÿ — ïðåä-

ñêàçûâàòü (...)
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

— Widzisz. Ci¹gle sobie myœlê: czemu on tak wiecznie przepowia-

da i przepowiada? Chyba ma jak¹œ maniê przepowiadania (...)
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

W 2 przyk³adach wyst¹pi³ ekwiwalent rosyjskiego czasownika bazowego,
od którego w tekœcie przek³adu nie jest mo¿liwe utworzenie czasownika itera-
tywno-prospektywnego RA: ïðåäîõðàíÿòü (îò èçëó÷åíèé) — chroniæ (przed
promieniowaniem); ïðåäîõðàíèòü — os³oniæ:

Òàêèå êàñêè íàäåâàëè èíîãäà âî âðåìÿ ýêñïåðèìåíòîâ íóëü-ôè-

çèêè: îíà ïðåäîõðàíÿëà îò èçëó÷åíèé.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Takie kaski zak³adali niekiedy podczas eksperymentów fizycy-zerowcy:
chroni³y przed promieniowaniem.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Òóò äåéñòâèòåëüíî ïðîìó÷àåìñÿ. À äàëüøå íè÷åãî, òàéãà, — ëåñ

ïðåäîõðàíèë.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Tam rzeczywiœcie bêdzie ciê¿ko. A dalej w porz¹dku, tajga os³oni³a.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem bez formantu modyfi-
kacyjnego, bez znaczenia iteratywno-prospektywnego, niebêd¹cym ekwiwalen-
tem czasownika bazowego (13), pojawi³y siê zarówno czasowniki niemotywo-
wane, np. ïðåäïîëàãàòü — opowiadaæ; ïðåäïîëîæèòü — myœleæ104, za³o¿yæ;
ïðåäïî÷èòàòü: Êàêîå ïðåäïî÷èòàåòå? (âèíî) — Jakie pan lubi? (o winie);
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ïðåäïî÷èòàòü öåéëîíñêèé ÷àé — lubiæ cejloñsk¹ herbatê; ïðåäïðèíÿòü:
÷òî-ë. ïðåäïðèíÿòü — co pocz¹æ; ÷òî æå ìû ñ âàìè ïðåäïðèìåì ñåãîäíÿ

âå÷åðîì — co bêdziemy robiæ dzisiejszego wieczora; ïðåäðàñïîëàãàòü: ýòî-

ìó ïðåäðàñïîëàãàëà åãî ñîáñòâåííàÿ ïðèðîäà — to le¿a³o w jego naturze;
ïðåäóïðåäèòü — zawiadomiæ, jak i czasowniki motywowane: ïðåäïîëî-

æèòü — powiedzieæ105; ïðåäïðèíÿòü — zrobiæ; ïðåäîòâðàòèòü îãðîìíóþ

óòå÷êó — powstrzymaæ olbrzymi up³yw pr¹du; èõ ïðåäóïðåäèë ïðèõîä Ãî-

ðäîíà — przeszkodzi³o im nadejœcie Miszy Gordona, w tym derywaty od
ekwiwalentu rosyjskiego czasownika bazowego (lub jego synonimu): çàäó-

ìàòü — wykombinowaæ, wymyœliæ. Oto kilka przyk³adów:

— ×òî òû çàäóìàë? — ñïðîñèë Ïàòðèê.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

— Coœ ty wykombinowa³? — spyta³ Patryk.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

— Íó-ñ, ÷òî æå ìû ñ âàìè ïðåäïðèìåì ñåãîäíÿ âå÷åðîì? —
Îñâåäîìèëñÿ îí ó Øàðèêîâà.

(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

— No wiêc, co bêdziemy robiæ dzisiejszego wieczora? — zapyta³
Szarikowa.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

Âîò âèíî — ýòî ñîâñåì äðóãîå äåëî. Êàêîå ïðåäïî÷èòàåòå?
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Wino, owszem, wino to zupe³nie co nnego. Jakie pan lubi?
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Âû ÷òî ïðåäïî÷èòàåòå? Ëè÷íî âû.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Co panu bardziej odpowiada? Panu osobiœcie.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Ôîòîãðàôó ïðåäñòîÿë áîëüøîé äåíü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Dla fotografa zaczyna³ siê wielki dzieñ.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

1.3.1.1.3. Związki stałe (3)

Odnotowano ekwiwalent czasownika ïðåä÷óâñòâàòü (mieæ przeczucie):
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105 Por.:

È âîò, åñëè âûáèðàòü... Íó, ñàì âûáîð, ïðåäïîëîæèì, ýòî äåëî òîëüêî ìîå.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

No wiêc jeœli mam wybieraæ... No, powiedzmy [powiedzieæ w znaczeniu ‘przypuœciæ’],
sam wybór jest tylko moj¹ spraw¹.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)



ß ïðåä÷óâñòâóþ, ÷òî ìû åùå âñòðåòèìñÿ, è òîãäà ðàçãîâîð áó-

äåò äðóãîé, áåðåãèòåñü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Mam przeczucie, ¿e jeszcze siê spotkamy, a wtedy rozmowa bêdzie
inna, strze¿cie siê.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Wyst¹pi³y 2 ekwiwalenty: çàâàðèòü êàøó106 — nawarzyæ piwa; êàøà çà-

âàðèâàëàñü áîëüøàÿ — kasza ta zapowiada³a siê znakomicie:

È äåëàÿ èñêëþ÷åíèå äëÿ îòöà è ìàòåðè, Ìèøà ïîñòåïåííî ïðåèñ-

ïîëíèëñÿ ïðåçðåíèåì ê âçðîñëûì, çàâàðèâøèì êàøó, êîòîðîé îíè

íå â ñèëàõ ðàñõëåáàòü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Robi¹c wyj¹tek tylko dla ojca i matki, Misza stopniowo nabra³ pogar-
dy w stosunku do doros³ych, którzy sami nawarzyli piwa i nie potrafi¹
go wypiæ.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Drugi przyk³ad przytaczam w szerszym kontekœcie, poniewa¿ wyst¹pi³y
w nim zwi¹zki frazeologiczne, zawieraj¹ce ten sam komponent:

Ïðóæèíû ðàçáèòîãî ìàòðàöà êóñàëè åãî, êàê áëîõè. Îí íå ÷óâ-

ñòâîâàë ýòîãî. Îí åùå íåÿñíî ïðåäñòàâëÿë ñåáå, ÷òî ïîñëåäóåò

âñëåä çà ïîëó÷åíèåì îðäåðîâ, íî áûë óâåðåí, ÷òî òîãäà âñå ïîé-

äåò êàê ïî ìàñëó: „À ìàñëîì, — ïî÷åìó-òî âåðòåëîñü ó íåãî

â ãîëîâå: êàøè íå èñïîðòèøü”. Ìåæäó òåì êàøà çàâàðèâàëàñü

áîëüøàÿ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Jeszcze nie wiedzia³, co nast¹pi po zdobyciu nakazów, ale by³ pewien,
¿e wtedy wszystko pójdzie jak po maœle. „A mas³em kaszy zepsuæ nie

mo¿na” — pl¹ta³o mu siê po g³owie. A kasza ta w rzeczy samej zapo-

wiada³a siê znakomicie107.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

1.3.1.1.4. Ekwiwalenty opisowe (15)

Wœród ekwiwalentów opisowych ze znaczeniem iteratywno-prospektyw-
nym (10) pojawi³o siê szczególnie du¿o ekwiwalentów czasownika ïðåäñòîÿ-

òü: ïðåäñòîÿëà íåäåëÿ ïðàçäíèêà — mia³ przed sob¹ tydzieñ œwiêtowania;
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106 Çàâàðèòü êàøó ‘çàòåÿòü êàêîå-ë. íåïðèÿòíîå, õëîïîòëèâîå äåëî’. W rosyjskim przy-
k³adzie wyst¹pi³a forma imies³owu przymiotnikowego czynnego czasu przesz³ego.

107 W tekœcie rosyjskim pojawi³ siê zmodyfikowany zwi¹zek frazeologiczny çàâàðèòü êàøó.
W t³umaczeniu modyfikacji zastosowano kalkê. Ekwiwalentem zwi¹zku çàâàðèòü êàøó s¹ pol-
skie pot. nawarzyæ piwa, narobiæ bigosu.



ïðåäñòîÿëî óäîâîëüñòâèå — bêdzie siê p³awi³ w rozkoszy; ïðåäñòîèò íà-

áîð â øêîëó — nied³ugo rozpocznie siê rekrutacja, wyst¹pi³y tak¿e ekwiwa-
lenty innych czasowników: ïðåäâêóøàòü — czuæ przedsmak rozkoszy; ïðåä-

ñêàçûâàòü — widzieæ przysz³oœæ:

Þðà ñ âîæäåëåíèåì ïðåäâêóøàë, êàê îí íà äåíü-íà äâà èñ÷åçíåò

ñ ñåìåéíîãî è óíèâåðñèòåòñêîãî ãîðèçîíòà è â ñâîè çàóïîêîéíûå

ñòðîêè ïî Àííå Èâàíîâíå âñòàâèò âñå, ÷òî åìó ê òîé ìèíóòå

ïîäâåðíåòñÿ, âñå ñëó÷àéíîå, ÷òî åìó ïîäñóíåò æèçíü (...)
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Jura czu³ ju¿ przedsmak rozkoszy, z jak¹ na dzieñ, dwa zniknie z ³ona
rodziny i do swych ¿a³obnych wierszy poœwiêconych Annie Iwanownie
wstawi wszystko, co podpowie mu ¿ycie (...)

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

— Ïðåäñòîèò íàáîð â âûñøóþ øêîëó ÍÊÂÄ. Õîòèòå ó÷è-

òüñÿ?
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Nied³ugo rozpocznie siê rekrutacja do wy¿szej szko³y NKWD.
Chcecie siê uczyæ?

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ekwiwalenty niewyra¿aj¹ce znaczenia iteratywno-prospektywnego (5) s¹
doœæ zró¿nicowane, por. ïðåäñòîÿëî íàñòóïàòü — trzeba by³o rozwijaæ na-
tarcie; äåëî ïðåäñòîèò î÷åíü ðèñêîâàííîå è èíòåðåñíîå — chodzi o spra-
wê bardzo ryzykown¹ i interesuj¹c¹; ïðåäñòîÿòü — trwaæ (o przygotowa-
niach); ïðåäïî÷èòàòü: Âû ÷òî ïðåäïî÷èòàåòå? — Co panu bardziej
odpowiada?; ïðåäóïðåäèòü: ðåáÿò ïðåäóïðåäèëè — nie byli pierwsi:

Ïðåäûäóùèå îïåðàöèè êîðïóñ ïðîâîäèë íà þãå, â ñòåïÿõ Óêðàèíû

è Ìîëäàâèè, çäåñü æå íàñòóïàòü ïðåäñòîÿëî â áîëîòèñòûõ

ëåñàõ, èçðåçàííûõ ðå÷óøêàìè è ðó÷üÿìè ñ çàáîëî÷åííûìè áåðå-

ãàìè.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Poprzednie operacje korpus przeprowadza³ na po³udniu, w stepach
Ukrainy i Mo³dawii, tu natomiast trzeba by³o rozwijaæ natarcie
w podmok³ych lasach, poprzecinanych rzeczu³kami i strumykami o ba-
gnistych brzegach.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)
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1.3.1.2. Ekwiwalenty polskich czasowników iteratywno-
-prospektywnego rodzaju akcji w języku rosyjskim (20)

1.3.1.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (18)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (18).
Ekwiwalentami polskich czasowników z przedrostkiem prze- s¹ rosyjskie cza-
sowniki z przedrostkiem ïðåä-: przeczuwaæ — ïðåä÷óâñòâîâàòü; przepo-
wiadaæ — ïðåäóïðåæäàòü; przestrzegaæ — ïðåäîñòåðåãààòü; przewidzieæ
— ïðåäâèäåòü, ïðåäóñìîòðåòü, natomiast ekwiwalentami czasowników
z przedrostkiem za- s¹ czasowniki zarówno z przedrostkiem çà-: zaplanowaæ
— çàïëàíèðîâàòü, jak i ïðåä-: zapowiadaæ108 — ïðåäâåùàòü, ïðåäóïðå-

äèòü; zastrzegaæ siê — ïðåäóïðåäèòü. Oto kilka przyk³adów:

— No, wiesz... — rzek³ niepewnie. — Nie podnieœli chyba krzyku,
poniewa¿ przeczuwali, ¿e przyjdziesz...?

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Íó, çíàåøü, — íåóâåðåííî íà÷àë îí. — Ëþäè õîòü è äóðàêè, íå

ìîãëè æå îíè äî òàêîé ñòåïåíè… Íå ìîãëè æå îíè çàðàíåå ïîä-

íÿòü øóì? Ïðåä÷óâñòâîâàëè, ÷òî ëè, ÷òî òû ïðèäåøü?
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

— Wszystko przebiega³o tak, jak zaplanowali! Pan genera³ Pfister
odzyska wolnoœæ, ¿eby on, Kloss, móg³ dalej dzia³aæ!

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Âñå èäåò òàê, êàê çàïëàíèðîâàëè, — ïîäóìàë Êëîñ. — Ñåé÷àñ

áóäåò ðàçûãðàí ïîáåã Ïôèñòåðà, ÷òîáû ÿ ìîã è äàëüøå äåé-

ñòâîâàòü, îñòàâàÿñü âíå ïîäîçðåíèé.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

W tym roku ju¿ pierwsze dni marca zapowiada³y nadejœcie wczesnej
wiosny.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Â ýòîì ãîäó óæå ïåðâûå äíè ìàðòà ïðåäâåùàëè ïðèõîä ðàííåé

âåñíû.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

Nikt nie móg³ wówczas przewidzieæ i zgadn¹æ, ¿e z tego trzynastolat-
ka, teraz osoby bez ¿adnego znaczenia w kraju rz¹dzonym przez Radê
Regencyjn¹ i Dijkstrê, wyroœnie król.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)
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108 Zapowiedzieæ 1. ‘poinformowaæ o czymœ, co ma nast¹piæ za chwilê lub w niedalekiej
przysz³oœci, og³osiæ coœ zawczasu’; 2. ‘uprzedziæ o czymœ, zw³aszcza o konsekwencjach nieza-
stosowania siê do polecenia; zakomunikowaæ’.



Òîãäà íèêòî íå ìîã ïðåäâèäåòü è óãàäàòü, ÷òî ýòîò òðèíàä-

öàòèëåòíèé ìàëü÷èê, íå èìåþùèé íè âåñà, íè çíà÷åíèÿ â ñòðàíå,

êîòîðîé óïðàâëÿëè Ðåãåíòñêèé Ñîâåò è Äèéêñòðà, ïîâçðîñëåâ,

ñòàíåò êîðîëåì (...)
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji. W polsko-
-rosyjskiej czêœci korpusu brak ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami inne-
go RA.

1.3.1.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (2)

W korpusie znalaz³y siê 2 przyk³ady, w których pojawi³ siê ekwiwalent
wyra¿ony czasownikiem nienale¿¹cym do prospektywnego RA ze znaczeniem
prospektywnym: przeczuwaæ — äîãàäûâàòüñÿ; przewidywaæ — ðàññ÷èòû-

âàòü:

Naprawdê nie podoba³a mu siê ta decyzja jego mocodawców. Czy¿by
przeczuwali? — zastanowi³ siê.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Åìó è â ñàìîì äåëå íå íðàâèëîñü ýòî ðàñïîðÿæåíèå. „Íåóæåëè

î ÷åì-òî äîãàäûâàþòñÿ?” — ïîäóìàë Êëîñ.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

Pozna³em wiêcej, ni¿ przewidywa³em, ¿e poznam kiedykolwiek, i mu-
szê przemyœleæ to w samotnoœci.

(A. Zaniewski: Cywilizacja ptaków)

ß ïîçíàë áîëüøå, ÷åì ðàññ÷èòûâàë êîãäà-ëèáî óçíàòü, è ìíå

íàäî îáäóìàòü âñå ýòî â îäèíî÷åñòâå.
(A. Çàíåâñêèé: Öèâèëèçàöèÿ ïòèö)

1.3.1.2.3. Związki stałe

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu brak ekwiwalentów czasowników itera-
tywno-prospektywnego RA wyra¿onych zwi¹zkami sta³ymi.

1.3.1.2.4. Ekwiwalenty opisowe

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu brak ekwiwalentów opisowych czasow-
ników iteratywno-prospektywnego RA.
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1.3.2. Ekwiwalenty iteratywno-reduplikatywnego
rodzaju akcji

1.3.2.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników iteratywno-
-reduplikatywnego rodzaju akcji w języku polskim (25)

1.3.2.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (4)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (4).
W korpusie pojawi³y siê przyk³ady z nastêpuj¹cymi czasownikami: âîçîáíî-

âèòü — wznowiæ; ïåðåèìåíîâàòü — przechrzciæ; ïåðåñàäèòü — przeszcze-
piæ, np.:

Ïðåæäå âñåãî Òàðòþôà îí ïåðåèìåíîâàë â Ïàíþëüôà, çàòåì

ñîâëåê ñ Ïàíþëüôà äóõîâíîå îäåÿíèå è ïðåâðàòèë åãî â ñâåòñêîãî

÷åëîâåêà.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Przede wszystkim przechrzci³ Tartuffe’a na Panulfa, potem rozebra³
go z sukienki duchownej — Panulf by³ teraz cz³owiekiem œwieckim.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji. W rosyj-
sko-polskiej czêœci korpusu brak ekwiwalentów czasowników iteratywno-redu-
plikatywnego rodzaju akcji wyra¿onych czasownikami innego RA.

1.3.2.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (18)

Ekwiwalenty ze znaczeniem iteratywno-reduplikatywnym (16). W kor-
pusie pojawi³y siê ekwiwalenty bez formantów modyfikacyjnych ze znacze-
niem iteratywno-reduplikatywnym (16 przyk³adów), np. âîçîáíîâèòüñÿ — po-
wtórzyæ siê, powróciæ; ïåðåêî÷åâàòü109 — przenieœæ siê; ïåðåîäåòüñÿ /
ïåðåîäåâàòüñÿ — przebraæ siê / przebieraæ siê; âîññòàíàâëèâàòü — regene-
rowaæ; ïåðåîáîðóäîâàòü ñöåíó — zmieniæ dekoracje; ïåðåîáîðóäîâàòü110 —
przystosowaæ; ïåðåóáåäèòü — przekonaæ:

Ýòèì æå ñàìîãîíîì, íàñòîåííûì íà õèííîé êîðêå, Þðèé Àíäðå-

åâè÷ ïîçäíåå, â íà÷àëå çèìû, ëå÷èë âîçîáíîâèâøèåñÿ ñ õîëîäàìè

ñëó÷àè ñûïíîãî òèôà.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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109 Ïåðåêî÷åâàòü ðàçã. ‘èçìåíèòü ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïðåáûâàíèÿ’.
110 Ïåðåîáîðóäîâàòü ‘îáîðóäîâàòü çàíîâî, èíà÷å’.



PóŸniej, na pocz¹tku zimy, nalewk¹ z tego¿ bimbru na korze chinowej
Jurij Andriejewicz leczy³ przypadki tyfusu plamistego, które powtó-

rzy³y siê z nastaniem ch³odów.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ìû íå ìîãëè ýòîãî äîïóñòèòü, ïîêà íå íàó÷èëèñü åå âîññòà-

íàâëèâàòü.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Nie mogliœmy do tego dopuœciæ, póki nie nauczyliœmy siê regenerowaæ.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Âïðî÷åì, æåëàÿ ñâåñòè ðèñê ê íóëþ, Óïðàâëåíèå êîñìîôëîòà

ñíÿëî „ïèíãâèíû” ñ ïàññàæèðñêèõ ëèíèé è ïåðåîáîðóäîâàëî èõ

ïîä àâòîïèëîòû.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Zreszt¹, chc¹c sprowadziæ ryzyko do zera, Zarz¹d Floty Kosmicznej
wycofa³ „pingwina” z linii pasa¿erskich i zaleci³ przystosowanie go
do pilota automatycznego.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Odnotowano jeden przyk³ad, w którym w tekœcie przek³adu wyst¹pi³ ekwi-
walent czasownika bazowego: ïåðåèìåíîâàòü — nazwaæ:

È â ñàìîì äåëå, — ñêàçàëè âàñþêèíöû, — ïî÷åìó áû íå ïåðåè-

ìåíîâàòü íàøó ñåêöèþ â «Êëóá ÷åòûðåõ êîíåé»?
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Rzeczywiœcie — powiedzieli szachiœci — czemu nie nazwaæ naszej sek-
cji „Klubem czterech koni”?

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Odnotowano tak¿e jeden przyk³ad ekwiwalentu wyra¿onego czasownikiem
nienale¿¹cym do RA i niebêd¹cym ekwiwalentem czasownika bazowego. Jest
to derywat od ekwiwalentu rosyjskiego czasownika bazowego: ïåðåçàðÿäèòü

— na³adowaæ:

Òîëüêî ÿ òâåðäî ïîìíþ, ÷òî ïåðåçàðÿäèë åãî è âêëþ÷èë ïåðåä âû-

õîäîì.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Tylko dok³adnie pamiêtam, ¿e go na³adowa³em i w³¹czy³em przed wyj-
œciem.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Liczna jest natomiast grupa przyk³adów, w których w tekœcie polskim brak
czasowników iteratywno-prospektywnego RA, pojawiaj¹ siê one natomiast
w tekœcie przek³adu. W tekœcie polskim wystêpuj¹ czasowniki niemotywowane
ze znaczeniem prospektywnym, a w tekœcie rosyjskim — czasowniki iteratyw-
no-prospektywnego RA:

1.3. Modyfikacje relacyjne w jêzyku rosyjskim i polskim 131

9*



Zgodnie z jego poleceniem, Kloss mia³ w ci¹gu trzech, czterech dni
zapoznaæ siê z aktami personalnymi pracowników konsulatu w Istam-
bule (...)

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèåì Ðåéñìàíà Êëîñó ïðåäñòîÿëî â òå-

÷åíèå òðåõ-÷åòûðåõ äíåé îçíàêîìèòüñÿ ñ ïåðñîíàëüíûìè äåëàìè

ñîòðóäíèêîâ íåìåöêîãî êîíñóëüñòâà â Ñòàìáóëå (...)
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

I na to pytanie mia³ przygotowan¹ odpowiedŸ.
(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Ýòè âîïðîñû Êëîñ òàêæå çàðàíåå ïðåäâèäåë.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

— Zak³adam — podj¹³ czarnow³osy — ¿e siê nie pomyli³eœ.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Ïðåäïîëîæèì, — ïðîäîëæàë ÷åðíîâîëîñûé, — ÷òî òû íå

îøèáñÿ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Mamy podstawy mniemaæ, ¿e potomek Lary i twój, rzecz jasna, bêdzie
posiada³ zdolnoœci tysi¹ckrotnie silniejsze od tych, które posiadamy
my, wiedz¹cy.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ó íàñ åñòü îñíîâàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ïîòîìîê Ëàðû —
è òâîé, êîíå÷íî, — áóäåò îáëàäàòü ñïîñîáíîñòÿìè, òûñÿ÷å-

êðàòíî áîëåå ñèëüíûìè, íåæåëè òå, êîòîðûìè îáëàäàåì ìû, âå-

äóíû.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

— Mikrofilm — stwierdzi³ raczej, ni¿ zapyta³. — Dla kogo pani
pracuje? Ostrzegam, ¿e jesteœmy jeszcze na terenie Rzeszy i na naj-
bli¿szej stacji wezwê policjê... No, wiêc?

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

— Ìèêðîôèëüì, — ñêîðåå ïîäòâåðäèë, ÷åì ñïðîñèë Êëîñ. —
Íà êîãî âû ðàáîòàåòå? Ïðåäóïðåæäàþ, ÷òî ìû åùå íàõîäèìñÿ

íà òåððèòîðèè ðåéõà è íà áëèæàéøåé æå ñòàíöèè ÿ âûçîâó ïî-

ëèöèþ.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

Radca Witte w nie najlepszym humorze wspina³ siê schodami, myœl¹c,
¿e wezwanie do szefa nie wró¿y mu nic dobrego.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Ñîâåòíèê êîíñóëüñòâà Âèòòå íåâåñåëî ïîäíèìàëñÿ ïî ñòó-

ïåíüêàì ëåñòíèöû, äóìàÿ î òîì, ÷òî âûçîâ ê øåôó íå ïðåä-

âåùàåò íè÷åãî õîðîøåãî.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)
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1.3.2.1.3. Związki stałe

W korpusie brak zwi¹zków sta³ych jako ekwiwalentów rosyjskich czasow-
ników iteratywno-reduplikatywnego RA.

1.3.2.1.4. Ekwiwalenty opisowe (3)

W korpusie wyst¹pi³y 3 przyk³ady ekwiwalentów opisowych nale¿¹ce do
grupy, w sk³ad której wchodz¹ adwerbia i wyra¿enia adwerbialne. W ka¿dym
z przyk³adów pojawi³ siê inny wskaŸnik reduplikatywnoœci: znowu, jeszcze
raz, od nowa; âîçîáíîâèòüñÿ — znowu zacz¹æ siê; ïåðåçâîíèòü — zadzwo-
niæ jeszcze raz; ïåðå÷èòûâàòü — czytaæ wci¹¿ od nowa:

Ìàëÿíîâ äàë çâîíêîâ äåñÿòü, ïåðåçâîíèë, äàë åùå äåñÿòîê è ïî-

âåñèë òðóáêó.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Malanów przeczeka³ z dziesiêæ sygna³ów, od³o¿y³ s³uchawkê, zadzwo-

ni³ jeszcze raz i po nastêpnych dziesiêciu zrezygnowa³.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

×èòàÿ è ïåðå÷èòûâàÿ åãî, ÿ ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ìû, êàæåòñÿ,

âïåðâûå íàïàëè íà íàñòîÿùèé ñëåä (...)
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Czytaj¹c go wci¹¿ od nowa, poczu³em, ¿e — jak mi siê wydaje — po
raz pierwszy wpadliœmy na prawdziwy trop (...)

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

1.3.2.2. Ekwiwalenty polskich czasowników iteratywno-
-reduplikatywnego rodzaju akcji w języku rosyjskim (4)

1.3.2.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (4)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji111 (4).
W korpusie odnotowano 4 przyk³ady ekwiwalentów wyra¿onych tym samym
RA: odbudowaæ siê (o wsiach i osadach) — îòñòðàèâàòüñÿ (î äåðåâíÿõ
è ïîñåëêàõ); odremontowaæ w sobie to, co utraci³o siê w czasie zimy — âîñ-

ñòàíàâëèâàòü ñèëû; przekwalifikowywaæ siê — ïåðåêâàëèôèöèðîâàòüñÿ;
przerodziæ siê — ïåðåðîäèòüñÿ, np.:

Wszyscy plotkuj¹ o tym, jak to niegroŸny z pocz¹tku bzik przerodzi³

siê w coœ w rodzaju narkotycznego uzale¿nienia, czy wrêcz manii.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)
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Êðóãîì òîëüêî è ñëûøèøü, ÷òî íåîïàñíûé âíà÷àëå áçèê ïåðå-

ðîäèëñÿ ó ìåíÿ âî ÷òî-òî ïîõîæåå íà íàðêîçàâèñèìîñòü èëè

äàæå ìàíèþ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

— Zacz¹æ siê przekwalifikowywaæ? To mia³eœ na myœli?
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Íà÷àòü ïåðåêâàëèôèöèðîâàòüñÿ? Òû ýòî èìåë â âèäó?
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

1.3.2.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu brak ekwiwalentów werbalnych bez
formantów modyfikacyjnych jako ekwiwalentów czasowników iteratywno-re-
duplikatywnego RA.

1.3.2.2.3. Związki stałe

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu brak zwi¹zków sta³ych jako ekwiwa-
lentów czasowników iteratywno-reduplikatywnego RA.

1.3.2.2.4. Ekwiwalenty opisowe

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu brak ekwiwalentów opisowych jako
ekwiwalentów czasowników iteratywno-reduplikatywnego RA.

1.3.3. Ekwiwalenty iteratywno-suplementarno-
-deminutywnego rodzaju akcji

1.3.3.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników iteratywno-
-reduplikatywnego rodzaju akcji w języku polskim (20)

1.3.3.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (15)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (14).
Czasowniki z przedrostkiem do- pojawi³y siê w korpusie jako ekwiwalenty ro-
syjskich czasowników z przedrostkami äî-: äîïèñàòü — dopisaæ; äîïëà-

÷èâàòü — dop³acaæ; äîñûïàòü ÷òî-ë. — dorzuciæ coœ; íe äîïëàòèòü äî-

õîäíîãî íàëîãà — dop³aciæ podatek dochodowy (z przeczeniem), jako
ekwiwalenty rosyjskich czasowników z przedrostkiem ïîä-: ïîäêëàäûâàòü

äðîâà — dorzucaæ polana; ïîäëèòü âîäû — dolaæ wrz¹tku; ïîäëèòü

êèïÿòêó — dolaæ wrz¹tku; ïîäðàáàòûâàòü (äîìà) — dorabiaæ (sobie
w domu), oraz z przedrostkiem ïðè-: ïðèïëà÷èâàòü — dop³acaæ; ïðèðèñî-

âàòü ÷òî-ë. — dorysowaæ coœ, np.:
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Îíà ïîäóìàëà è äîïèñàëà: „(...) Êàê áû ÿ õîòåëà çíàòü, ÷òî òû

ñåé÷àñ äåëàåøü...”
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Po chwili namys³u dopisa³a: „(...) Tak bardzo chcia³abym wiedzieæ, co
teraz robisz...”

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Êðîìå òîãî îíà ïîä åùå áîëüøèì ñåêðåòîì ñîêðàùàëà ðàñõîäû

ñàìîãî Ïàøè, áåç åãî âåäîìà ïðèïëà÷èâàÿ åãî êâàðòèðíûì õî-

çÿåâàì çà åãî ñòîë è êîìíàòó.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Poza tym, w jeszcze wiêkszej tajemnicy, zmniejsza³a wydatki samego
Paszy, dop³acaj¹c bez jego wiedzy gospodarzom za pokój ch³opca
i utrzymanie.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

×åëîâåê, ìåíåå ñîîáðàçèòåëüíûé, ÷åì ãàçåòíûé êàðèêàòóðèñò,

ðàñòåðÿëñÿ áû, íî õóäîæíèê, íå çàäóìûâàÿñü, ïðèðèñîâàë ê ìÿñó

ïîäîáèå ïðèâÿçàííîãî ê øåéêå áóòûëêè ðåöåïòà è óæå íà íåì íà-

ïèñàë êðîõîòíûìè áóêâàìè: „Ôðàíöóçñêèå ïðåäëîæåíèÿ î ãàðàí-

òèÿõ áåçîïàñíîñòè”.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Cz³owiek mniej pomys³owy ni¿ redakcyjny karykaturzysta znalaz³by siê
w kropce, ale nasz rysownik bez namys³u dorysowa³ do miêsa coœ na
podobieñstwo recepty przyczepionej do butelki i na owej recepcie
drobnymi literkami wypisa³: „Francuska propozycja paktu nieagresji”.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (1). Odnoto-
wano jeden przyk³ad, w którym ekwiwalentem rosyjskiego suplementarnego
czasownika jest polski czasownik ze znaczeniem augmentatywnym: íàä-

ñòðàèâàòüñÿ — rozbudowywaæ:

Íà äîìàõ ïîÿâèëèñü ëåñà, íà ëåñàõ êàìåíùèêè è ìàëÿðû, äîìà

ðåìîíòèðîâàëèñü, êðàñèëèñü, íàäñòðàèâàëèñü.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Na œcianach domów pojawi³y siê rusztowania, na nich malarze i mu-
rarze, budynki remontowano, odnawiano, rozbudowywano.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

1.3.3.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego

W 2 przyk³adach wyst¹pi³ ekwiwalent rosyjskiego czasownika bazowego
ïðèêóïèòü — kupiæ; ïðèêàðìëèâàòü112 — karmiæ:
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Ëàäíî, áóäåòå âû èìåòü êàëîøè çàâòðà, ìíîãîóâàæàåìûé Ôè-

ëèïï Ôèëèïïîâè÷, — äóìàë îí, — äâå ïàðû óæå ïðèøëîñü ïðè-

êóïèòü è åùå îäíó êóïèòå.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Dobra, zobaczy pan jutro swoje kalosze, wielce szanowny Filipie Fili-
powiczu — myœla³ pies. — Ju¿ dwie pary musia³ pan kupiæ, kupi pan
jeszcze jedn¹.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

— Ïñà â ñòîëîâîé ïðèêàðìëèâàåòå, — ðàçäàëñÿ æåíñêèé ãî-

ëîñ, — à ïîòîì åãî îòñþäà êàëà÷îì íå âûìàíèøü.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

— Karmi pan psa w jadalni — rozleg³ siê kobiecy g³os — a póŸ-
niej wo³ami siê go st¹d nie wyci¹gnie.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

Odnotowano jeden przyk³ad ekwiwalentu wyra¿onego czasownikiem niena-
le¿¹cym do RA i niebêd¹cym ekwiwalentem czasownika bazowego: ïðèðè-

ñîâàòü êðåñò — narysowaæ krzy¿:

Ìåëêàÿ óãîëîâíàÿ ñîøêà, âðîäå Ïàíèêîâñêîãî, íàïèñàëà áû

Êîðåéêî ïèñüìî: „Ïîëîæèòå âî äâîðå ïîä ìóñîðíûé ÿùèê

øåñòüñîò ðóáëåé, èíà÷å áóäåò ïëîõî” — è âíèçó ïðèðèñîâàëà áû

êðåñò, ÷åðåï è ñâå÷ó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Pospolita kryminalna p³otka rodzaju Panikowskiego napisa³aby do
Korejki list: „Po³ó¿ na podwórzu pod skrzyni¹ ze œmieciami szeœæset
rubli, inaczej po¿a³ujesz” — a pod tymi s³owami narysowa³aby krzy¿,
czaszkê i œwiecê.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

1.3.3.1.3. Związki stałe (2)

Odnotowano 2 przyk³ady ze znaczeniem iteratywno-reduplikatywnym: ïîä-

ëèòü ìàñëà â îãîíü — dolaæ oliwy o ognia ‘podsyciæ czyjœ gniew, spowodo-
waæ jeszcze wiêksze czyjeœ rozdra¿nienie, pogorszyæ sytuacjê’113 oraz íå íàäî

ïîäñûïàòü ïåð÷èíêó â ïðîáëåìó ëþäåíîâ — nie trzeba przyprawiaæ na
ostro problemu ludenów114:

Èçâåñòèå î çàïðåùåíèè ïîäëèëî ìàñëà â îãîíü.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

136 1. Modyfikacje temporalne w jêzyku rosyjskim i polskim

113 Por. rosyjski frazeologizm zawieraj¹cy równie¿ pozytywne konotacje ïoäëèòü ìàñëà

â îãîíü 1. ‘îáîñòðÿòü îòíîøåíèÿ, óñóãóáëÿòü êàêèå-ëèáî ÷óâñòâà, íàñòðîåíèÿ è ò.ï.’;
2. ‘ðàçæèãàòü, ïîâûøàòü èíòåðåñ, âíèìàíèå ê êîìó-ëèáî èëè ê ÷åìó-ëèáî’ (ÔÑ).

114 W rosyjskim tekœcie wyst¹pi³ zwi¹zek z negacj¹ çàäàâàòü ïåðöó ïðîñò. ‘ðàñïåêàòü, áðà-
íèòü, íàêàçûâàòü, îáû÷íî äàâàÿ ïî÷óâñòâîâàòü ñâîþ ñèëó, âëàñòü è ò. ï.’, którego ekwiwalen-
tem jest polskie zadaæ pieprzu (bobu) komuœ. W t³umaczeniu u¿yto kalki rosyjskiego zwi¹zku.



Wiadomoœæ o zakazie dola³a oliwy do ognia.
(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

(...) ïîñòàðàéòåñü âçãëÿíóòü íà ïðåäëîæåííûé âàì çäåñü ìàòå-

ðèàë áåñïðèñòðàñòíî, íå íàäî ïîäñûïàòü ïåð÷èêó â ïðîáëåìó

ëþäåíîâ, ñäåëàâøóþñÿ ñåãîäíÿ óæå íåñêîëüêî ïðåñíîé.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

(...) niech postara siê spojrzeæ na zebrane tu materia³y beznamiêtnie,
nie trzeba przyprawiaæ na ostro problemu ludenów, który dzisiaj sta³
siê ju¿ nieco md³y.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

1.3.3.1.4. Ekwiwalenty opisowe

W korpusie nie odnotowano ekwiwalentów opisowych wœród ekwiwalen-
tów rosyjskich czasowników iteratywno-reduplikatywnego RA.

1.3.3.2. Ekwiwalenty polskich czasowników iteratywno-
-reduplikatywnego rodzaju akcji w języku rosyjskim (8)

1.3.3.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (4)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (3).
Odnotowano 3 przyk³ady polskich czasowników suplementarnych z przedrost-
kiem do-. Ich ekwiwalentami s¹ rosyjskie czasowniki z przedrostkami ïîä-:
dokarmiaæ — ïîäêàðìëèâàòü; dolewaæ lokalnego wina — ïîäëèâàòü ìåñò-

íîãî âèíà, oraz äî-: dopisywaæ — äîïèñûâàòü (z przeczeniem), np.:

Jak zwykle wylecia³em rano w poszukiwaniu ¿eru. Mi i Kro przestali
ju¿ nas dokarmiaæ.

(A. Zaniewski: Cywilizacja ptaków)

Êàê âñåãäà, ÿ âûëåòåë ðàíî óòðîì â ïîèñêàõ åäû. Ìè è Êðî óæå

ïåðåñòàëè ïîäêàðìëèâàòü íàñ.
(A. Çàíåâñêèé: Öèâèëèçàöèÿ ïòèö)

Wolê legendy, do których nie dopisuj¹ pos³owi encyklopedyœci,
archeolodzy i historycy.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

ß ïðåäïî÷èòàþ ëåãåíäû, ê êîòîðûì ýíöèêëîïåäèñòû, àðõåîëîãè

è èñòîðèêè íå äîïèñûâàþò ïîñëåñëîâèé.
(A. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (1). W t³u-
maczeniu pojawi³ siê jeden czasownik innego RA — czasownik semelfak-
tywny:
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— W sam raz — dorzuci³ pó³g³osem Szczupak — na rekruta.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Â øàìûé ðàø äëÿ ðåêðóòà, — âïîëãîëîñà áóðêíóë Ùóê.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

1.3.3.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (4)

Odnotowano 4 przyk³ady niewyra¿aj¹ce znaczenia iteratywno-suplementar-
no-deminutywnego: jeden przyk³ad, w którym w t³umaczeniu wyst¹pi³ ekwi-
walent czasownika bazowego: dokupiæ — êóïèòü:

Pisa³a, ¿e sprzeda³a kurê i dokupi³a jaj na wa³ówkê.
(B. Czeszko: Pokolenie)

À îíà ïèñàëà, ÷òî ïðîäàëà êóðèöó è êóïèëà ÿèö.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

a tak¿e 3 przyk³ady ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem nienale¿¹cym
do rodzaju akcji, niebêd¹cym ekwiwalentem czasownika bazowego: dobudo-
waæ mur — âîçâåñòè ñòåíó; dodaæ — äîáàâèòü; dosypaæ — ïðèíåñòè:

Krótki, nie dospany sen dosypa³ jeno piachu pod powieki.
(B. Czeszko: Pokolenie)

Êîðîòêèé òÿæåëûé ñîí íå ïðèíåñ íàñòîÿùåãî îòäûõà...
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

— U stóp Beauclair — wyjaœni³ rycerz Reynart — rozpoœciera siê
miasto. Mur, ma siê rozumieæ, dobudowano póŸniej, wiecie wszak, ¿e
elfy nie otacza³y miast murami.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Ó ñòåí Áîêëåðà, — ïîÿñíèë ðûöàðü Ðåéíàðò, — ðàñêè-

íóëñÿ ãîðîä. Ñòåíó, ðàçóìååòñÿ, âîçâåëè ïîçæå, âû âåäü çíàåòå,

ýëüôû íå îêðóæàëè ãîðîäà ñòåíàìè.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

1.3.3.2.3. Związki stałe

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu brak zwi¹zków sta³ych wœród ekwiwa-
lentów iteratywno-suplementarno-deminutywnego RA.

1.3.3.2.4. Ekwiwalenty opisowe

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu brak ekwiwalentów opisowych wœród
ekwiwalentów iteratywno-suplementarno-deminutywnego RA.
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1.3.4. Ekwiwalenty komitatywno-deminutywnego
rodzaju akcji

1.3.4.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników komitatywno-
-deminutywnego rodzaju akcji w języku polskim (28)

1.3.4.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (13)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (8).
W korpusie znalaz³y siê: czasownik z przedrostkiem przy-: przytupywaæ —
jako ekwiwalent rosyjskich komitatywów ïðèòîïòûâàòü, ïðèòàíöîâûâàòü,
a tak¿e czasowniki z przedrostkiem wspó³- jako ekwiwalenty rosyjskich cza-
sowników z przedrostkiem co-: ñî÷óâñòâîâàòü, ñîñóùåñòâîâàòü —
wspó³czuæ; ñîñóùåñòâîâàòü — wspó³istnieæ, np.:

Îò íåòåðïåíèÿ è æàäíîñòè îí íàêëîíÿëñÿ, ïðèòîïûâàë íîãîé

â çåëåíîì íîñêå è èçäàâàë íîñîì ñâèñòÿùèå è õëþïàþùèå çâóêè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Z poœpiechu i ³akomstwa a¿ zgina³ siê wpó³, przytupywa³ nog¹ w zie-
lonej skarpetce i wydawa³ nosem œwiszcz¹ce i chlupi¹ce dŸwiêki.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Âîò ÿ è äóìàþ: íàì óäàëîñü îáíàðóæèòü ó Ìèøåëÿ îäíî ñî-

ñåäñòâóþùåå ñîçíàíèå, à ìîæåò áûòü, â íåì ñîñóùåñòâóþò

è äðóãèå, îêàçàâøèåñÿ çà ïðåäåëàìè íàøèõ ñðåäñòâ îáíàðóæåíèÿ,

è îíè-òî Êîëäóíà è øîêèðîâàëè.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Wiêc sobie myœlê — uda³o nam siê wykryæ u Michaela jedn¹ s¹sia-
duj¹c¹ œwiadomoœæ, a mo¿e wspó³istniej¹ z ni¹ jeszcze jakieœ inne,
znajduj¹ce siê poza zasiêgiem naszych mo¿liwoœci wykrywania, i to
w³aœnie one mog³y zaszokowaæ Szamana.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Czasowniki przygadywaæ — dogadywaæ pojawi³y siê jako ekwiwalenty ro-
syjskiego czasownika ïðèãîâàðèâàòü115. Czasowniki te nie wyra¿aj¹ jednak
znaczenia komitatywnego116.

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (5). Wœród
ekwiwalentów innego RA wystêpuj¹ czasowniki deminutywno-iteratywnego
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115 Por. krytykê has³a ïðèîâàðèâàòü (WAWRZYÑCZYK, 1982: 53), przy uznaniu najbardziej
adekwatnego ‘mówiæ przy tym’ oraz zamieszczenie ekwiwalentu pogadywaæ (WSRP).

116 Por. przygadaæ — przygadywaæ pot. ‘zrobiæ z³oœliw¹ aluzjê, uwagê, doci¹æ, dogryŸæ’, do-
gadaæ — dogadywaæ pot. ‘powiedzieæ komuœ coœ uszczypliwego, zrobiæ z³oœliw¹ lub ¿artobliw¹
uwagê, aluzjê; doci¹æ, dogryŸæ’.



RA: ïîäïåâàòü ‘ïåòü, ïîäòÿãèâàÿ, âòîðÿ êîìó-, ÷åìó-ë.’ — podœpiewy-
waæ117; ïðèãîâàðèâàòü — pomrukiwaæ; ïðèêðèêèâàòü — pokrzykiwaæ; ïðè-

õëåáûâàòü — popijaæ, np.:

— È ñ ýòèìè ñëîâàìè îí âçÿë êàðàíäàø Màëÿíîâà, âñêî÷èë

è, ïîëîæèâ ëèñòîê íà ñòîë, ïðèíÿëñÿ, ñèëüíî íàäàâëèâàÿ, ÷åð-

òèòü ïîâåðõ êðèâîé ïëîòíîñòè êàêóþ-òî ëîìàíóþ ëèíèþ, ïðè-

ãîâàðèâàÿ ïðè ýòîì (...)
(À. Ñòðóíàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— Z tymi s³owy Igor Pietrowicz wzi¹³ o³ówek Malanowa, zerwa³
siê na nogi, po³o¿y³ kartkê na biurku i zacz¹³, mocno przyciskaj¹c
o³ówek, rysowaæ nad krzyw¹ gêstoœci jak¹œ ³aman¹ liniê, pomrukuj¹c

przy tym (...)
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Ðåáÿòèøêè, íå îòðûâàÿ ãëàç îò Äèêñîíà, ïîäïåâàëè ñ áîëüøèì

àçàðòîì, è êàæäûé òÿíóë ñâîå.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Dzieciarnia, nie odrywaj¹c oczu od Dicksona, podœpiewywa³a z wiel-
kim zapa³em, a ka¿dy po swojemu.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

1.3.4.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (15)

Odnotowano jeden przyk³ad, w którym ekwiwalentem czasownika ïîäïå-

âàòü jest polski czasownik wtórowaæ, wyra¿aj¹cy znaczenie komitatywne:

Ïîäïåâàÿ îðêåñòðó, Âàðÿ òèõîíüêî çàòÿíóëà (...)
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Waria cichutko zawtórowa³a orkiestrze (...)
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Odnotowano równie¿ grupê czasowników, które w przek³adzie t³umaczone
s¹ przez ekwiwalent rosyjskiego czasownika bazowego lub jego synonim (14
przyk³adów), np. ïðèãîâàðèâàòü — biadoliæ, prosiæ118; ïðèòàíöîâûâàòü —
tañczyæ, balansowaæ; ïðè÷ìîêèâàòü — cmokaæ, mlaskaæ; ïðèõðàìûâàòü —
kuleæ; ïðèøëåïûâàòü áîñûìè ïÿòêàìè — cz³apaæ bosymi stopami, np.:

Íî Èçíóðåíêîâ, ïðèòàíöîâûâàÿ ó êàññû è õâàòàÿñü çà ãàëñòóê,

êàê áóäòî åãî äóøèëè, áðîñàë íà ñòåêëÿííóþ äîùå÷êó èçìÿòóþ

òðåõðóáëåâêó è, áëàãîäàðíî áëåÿ, óáåãàë.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)
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117 Podœpiewywaæ ‘cicho lub od czasu do czasu, zwykle z radoœci, wskutek dobrego humoru,
zadowolenia; nuciæ’ (USJP).

118 Czasownik prosiæ wyst¹pi³ w funkcji czasownika mówienia.



A tymczasem Iznurenkow tañcz¹c ko³o kasy i ³api¹c siê za krawat,
jakby go ktoœ dusi³, rzuca³ na szklan¹ podstawkê zmiêt¹ trzyrublówkê
i be³kocz¹c podziêkowania, znika³ jak kamfora.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

— Êàê ýòî îí øåë ñðåäè ìàøèí, äåðæà ïåðåä ãëàçàìè ôîòî-

ãðàôèþ, è æàëîáíî òàê ïðèãîâàðèâàë: „Ãàëþ ìîÿ, Ãàëþ! Ãàëþ

äîðîãàÿ! Äàëåêî òû, Ãàëþ, îò ðèäíîãî êðàþ!”
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

— Jak to szed³ miêdzy pojazdami, trzymaj¹c przed oczami foto-
grafiê, i ¿a³oœnie biadoli³: „Jak¿eœ ty daleko, Haluœ moja droga! Za
dziewi¹t¹ rzek¹ biedna ma nieboga!”

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Îí ïðè÷ìîêèâàë, íàïåâàë ñêâîçü çóáû „Ê áåðåãàì ñâÿùåííûì

Íèëà...” È ÷òî-òî áîðìîòàë.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Cmoka³, nuci³ przez zêby: „A¿ do najœwiêtszych brzegów Nilu...”
i coœ mamrota³.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

1.3.4.1.3. Związki stałe

W rosyjsko-polskiej czêœci korpusu brak zwi¹zków sta³ych wœród ekwiwa-
lentów komitatywno-deminutywnego RA.

1.3.4.1.4. Ekwiwalenty opisowe

W rosyjsko-polskiej czêœci korpusu brak ekwiwalentów opisowych wœród
ekwiwalentów komitatywno-deminutywnego RA.

1.3.4.2. Ekwiwalenty polskich czasowników komitatywno-
-deminutywnego rodzaju akcji w języku rosyjskim (8)

1.3.4.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (5)

Ekwiwalent wyrażony czasownikiem tego samego rodzaju akcji (3). Od-
notowano ekwiwalenty tego samego RA z czasownikami ïðèòîïòûâàòü —
przytupywaæ, a tak¿e wspó³czuæ — ñî÷óâñòâîâàòü:

PóŸniej nadszed³ Sylwek M³odzianek i zaraz by³o widoczne, ¿e jest
mocno podpity. Coœ przyœpiewywa³, przytupywa³ chodakami, mruga³
na Stacha g³upio i œlini³ siê.

(B. Czeszko: Pokolenie)

1.3. Modyfikacje relacyjne w jêzyku rosyjskim i polskim 141



Ïîòîì ïðèøåë Ñèëüâåê Ìëîäÿíåê. Îí èçðÿäíî íàëèçàëñÿ. Âñå

âðåìÿ ÷òî-òî íàïåâàë, ïðèòîïòûâàë äåðåâÿííûìè ïîäîøâàìè,

êîð÷èë ðîæè, ïîäìèãèâàë Ñòàõó.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

¯e ca³y œwiat nie myœli o niczym innym, tylko by widzieæ kalectwo, by
wspó³czuæ kalece ob³udnie i ¿a³owaæ nieszczerze (...)

(À. Sapkowski: Pani Jeziora)

×òî âåñü ìèð äóìàåò òîëüêî îá îäíîì: çàìåòèòü óâå÷üå, à ïî-

òîì ëèöåìåðíî ñî÷óâñòâîâàòü è íåèñêðåííå ñîæàëåòü (...)
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (2). W 2 przy-
k³adach ekwiwalentem czasownika komitatywnego jest czasownik deminutyw-
no-iteratywnego RA: przygrywaæ — ïîèãðûâàòü; przyœpiewywaæ — íàïåâàòü:

Cicho przygrywa³a na gêœlach i fujarkach kapela z galeryjki (...)
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Òèõî ïîèãðûâàëà íà ãóñëÿõ è äóäêàõ êàïåëëà íà ãàëåðåéêå (...)
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

PóŸniej nadszed³ Sylwek M³odzianek i zaraz by³o widoczne, ¿e jest
mocno podpity. Coœ przyœpiewywa³, przytupywa³ chodakami, mruga³
na Stacha g³upio i œlini³ siê.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Ïîòîì ïðèøåë Ñèëüâåê Ìëîäÿíåê. Îí èçðÿäíî íàëèçàëñÿ. Âñå

âðåìÿ ÷òî-òî íàïåâàë, ïðèòîïòûâàë äåðåâÿííûìè ïîäîøâàìè,

êîð÷èë ðîæè, ïîäìèãèâàë Ñòàõó.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

1.3.4.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (2)

Odnotowano jeden ekwiwalent czasownika bazowego: przygrywaæ na
klarnecie — èãðàòü íà êëàðíåòå, oraz inny ekwiwalent: przyœwiecaæ —
îñâåùàëè:

Rozprysnêli siê wszyscy w ró¿ne strony i nigdy ju¿ nie wbiegn¹ gro-
mad¹ po szerokich schodach, uprzedzaj¹c dzwonienie woŸnego Fran-
ciszka, który przygrywa³ na klarnecie sobie i myszom, wieczorami,
kiedy umilk³ stukot œwietlicowego ping-ponga.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Äðóçüÿ ðàçáðåëèñü ïî ñâåòó, ðàçîøëèñü êòî êóäà è íèêîãäà

áîëüøå íå âáåãóò òîëïîé ïî øèðîêèì ëåñòíèöàì, îïåðåæàÿ

çâîíîê ñòîðîæà Ôðàíòèøåêà, êîòîðûé ïî âå÷åðàì, êîãäà ñìîë-

êàë ñòóê øàðèêîâ îò ïèíã-ïîíãà, ëþáèë èãðàòü äëÿ ñåáÿ è äëÿ

ìûøåé íà êëàðíåòå.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)
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Mamy przyœwieca³y sobie latarniami, pe³ne niepokoju liczy³y rozbry-
kane potomstwo.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Ìàìàøè îñâåùàëè ïóòü ôîíàðèêàìè, áåñïîêîéíî ïåðåñ÷èòûâàëè

ñâîå îçîðíîå ïîòîìñòâî.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

1.3.4.2.3. Związki stałe

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu brak zwi¹zków sta³ych wœród ekwiwa-
lentów komutatywno-deminutywnego RA.

1.3.4.2.4. Ekwiwalenty opisowe (1)

Wyst¹pi³ jeden ekwiwalent opisowy niewyra¿aj¹cy znaczenia komitatyw-
no-deminutywnego: przytupywaæ — ùåëêàòü êàáëóêàìè:

Cienie halabard przesunê³y siê po murze. Przeszli tak blisko, ¿e zale-
cia³a mnie woñ zgonionych psów. Przytupywali, oddaj¹c mi honory.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Òåíè àëåáàðä ìàÿ÷èëè íà ñòåíå. Ïðîøëè áëèçêî, â íîñ øèáàíóëî çà-

ïàõîì çàãíàííûõ ïñîâ. Ùåëêàëè êàáëóêàìè, îòäàâàëè ìíå ÷åñòü.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

1.3.5. Podsumowanie

Liczba przyk³adów iteratywno-prospektywnego rodzaju akcji w tekstach
wyjœciowych rosyjskich (143) jest 7 razy wiêksza ni¿ w tekstach polskich (20).
W t³umaczeniu na jêzyk rosyjski pojawi³y siê jedynie 2 grupy ekwiwalentów:
tego samego RA (najbardziej liczna) oraz wyra¿ona czasownikiem bez forman-
tów modyfikacyjnych ze znaczeniem prospektywnym (przyk³ady jednostkowe).
Natomiast w przek³adzie na jêzyk polski wyró¿niono 7 grup ekwiwalentów.
Najliczniejsza jest grupa ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez forman-
tów modyfikacyjnych i maj¹cych znaczenie prospektywne (74 przyk³ady, czyli
51,7%), np. zamierzaæ, zapobiec czemuœ, ostrzec. Na drugim miejscu jest grupa
ekwiwalentów tego samego RA (33, czyli 23,1%). Trzecie miejsce zajmuj¹
ekwiwalenty opisowe (15, czyli 10,5%), wyra¿aj¹ce znaczenie prospektywne:
ïðåä÷óâñòâîâàòü — mieæ przeczucie; ïðåäñêàçûâàòü — widzieæ przysz³oœæ.
Pojawi³y siê tak¿e ekwiwalenty niewyra¿aj¹ce RA i niebêd¹ce ekwiwalentem
czasownika bazowego (13, czyli 9%). W pozosta³ych grupach odnotowano
przyk³ady jednostkowe. Czêsto jednak w tekœcie rosyjskim pojawiaj¹ siê cza-
sowniki iteratywno-prospektywnego RA, podczas gdy w tekœcie polskim wystê-
puj¹ czasowniki niemotywowane ze znaczeniem prospektywnym.
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W korpusie znalaz³a siê nieznaczna liczba czasowników iteratywno-re-
duplikatywnego RA (25 przyk³adów w rosyjskich tekstach wyjœciowych i 4
przyk³ady w polskich tekstach). Wœród ekwiwalentów w jêzyku polskim
pierwsze miejsce pod wzglêdem liczebnoœci zajmuj¹ ekwiwalenty wyra¿one
czasownikiem nienale¿¹cym do rodzaju akcji ze znaczeniem danego RA (16,
czyli 64%), np. powtórzyæ siê, przebraæ siê, przystosowaæ. W pozosta³ych
grupach (ten sam RA, okreœlniki repetytywne z ekwiwalentem czasownika ba-
zowego, ekwiwalent rosyjskiego czasownika bazowego oraz ekwiwalent nie-
wyra¿aj¹cy RA) wyst¹pi³y przyk³ady jednostkowe. W przek³adzie na jêzyk
rosyjski pojawi³y siê wy³¹cznie jednostkowe przyk³ady ekwiwalentów tego
samego RA.

W wyjœciowych tekstach rosyjskich odnotowano 20 przyk³adów iteratyw-
no-suplementarno-deminutywnego RA, natomiast w polskich — jedynie 8
przyk³adów. W t³umaczeniach na jêzyk polski grupê najliczniejsz¹ (14 przy-
k³adów, czyli 70%) stanowi¹ ekwiwalenty tego samego RA. W pozosta³ych
grupach ekwiwalentów (inny RA, ekwiwalent rosyjskiego czasownika bazowe-
go i zwi¹zki frazeologiczne) odnotowano jednostkowe przyk³ady. W t³umacze-
niu na jêzyk rosyjski jednostkowe przyk³ady wyst¹pi³y wœród ekwiwalentów
tego samego RA, innego RA, ekwiwalenty polskiego czasownika bazowego
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TABELA X. Ekwiwalenty relacyjnych rodzajów akcji w jêzyku polskim i rosyjskim

Typ przek³adu

Typ

ekwiwalenty werbalne
z formantami modyfikacyjnymi

ekwiwalenty
werbalne

bez formantów
modyfikacyjnych
ze znaczeniem

danego RA

ekwiwalenty
wyra¿one

czasownikami
tego samego RA

ekwiwalenty
wyra¿one

czasownikami
innego RA

liczba procent liczba procent liczba procent

Iteratywno-prospektywny

Przek³ad rosyjsko-polski 33 23,1 3 2,1 74 51,7

Przek³ad polsko-rosyjski 18 90,0 — — 2 10,0

Iteratywno-reduplikatywny

Przek³ad rosyjsko-polski 4 16,0 — — 16 64,0

Przek³ad polsko-rosyjski 4 100,0 — — — —

Iteratywno-suplementarno-deminutywny

Przek³ad rosyjsko-polski 14 70,0 1 5,0 — —

Przek³ad polsko-rosyjski 3 37,5 1 12,5 — —

Komitatywno-deminutywny

Przek³ad rosyjsko-polski 8 28,6 5 17,9 1 3,6

Przek³ad polsko-rosyjski 3 37,5 2 25,0 — —



oraz ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych, niebêd¹ce ekwi-
walentami polskiego czasownika bazowego.

Nieliczna jest równie¿ grupa komitatywno-deminutywnego RA (28 przy-
k³adów w tekstach rosyjskich i 8 przyk³adów w tekstach polskich). W t³uma-
czeniu na jêzyk polski grupê najliczniejsz¹ tworz¹ ekwiwalenty rosyjskich
czasowników bazowych (9 przyk³adów, czyli 32,1%) oraz wyra¿one czasowni-
kami tego samego RA (8, czyli 28,6%).

W obu czêœciach korpusu brak ekwiwalentów wyra¿onych po³¹czeniem
okreœlnika komitatywnego z ekwiwalentem czasowników bazowych oraz wy-
ra¿onych zwi¹zkami frazeologicznymi.
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10 — Studium...

(charakterystyka kwantytatywna)

ekwiwalentu

R a z e m

ekwiwalenty werbalne
bez formantów modyfikacyjnych

niewyra¿aj¹ce znaczenia danego RA

zwi¹zki sta³e
ekwiwlenty

opisoweekwiwalent
czasownika
bazowego

ekwiwalenty
niebêd¹ce ekwiwa-
lentem czasownika

bazowego

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent

rodzaj akcji

2 1,4 13 9,0 3 2,1 15 10,5 143 100

— — — — — — — — 20 100

rodzaj akcji

1 4,0 1 4,0 — — 3 60,0 25 100

— — — — — — — — 4 100

rodzaj akcji

2 10,0 1 5,0 2 10,0 — — 20 100

1 12,5 3 37,5 — — — — 8 100

rodzaj akcji

9 32,1 5 17,9 — — — — 28 100

1 12,5 1 12,5 — — 1 12,5 8 100



2. Modyfikacje kwantyfikacyjne
w języku rosyjskim i polskim
(kwantyfikacja stopnia realizacji akcji)

Wœród RA wyra¿aj¹cych kwantyfikacjê stopnia realizacji akcji wyró¿niæ
mo¿na modyfikacje augmentatywne i deminutywne, przy czym cecha ‘aug-
mentatywnoœæ’ i ‘deminutywnoœæ’ odnosi siê do stopnia intensywnoœci / efek-
tywnoœci akcji lub zakresu akcji.

2.1. Modyfikacje augmentatywne
w języku rosyjskim i polskim

Wœród modyfikacji augmentatywnych wyró¿niæ mo¿na — ze wzglêdu na
relacjê do normy — RA wskazuj¹ce w sposób bezpoœredni relacjê do normy
‘powy¿ej normy’ oraz RA niewskazuj¹ce w sposób bezpoœredni relacji do nor-
my. Z przekroczeniem normy ³¹czy siê ponadnormatywny RA. Natomiast
wœród RA niewskazuj¹cych w sposób bezpoœredni relacji do normy wyró¿nio-
no kwantytatywno-intensywne RA, kwantytatywno-efektywne RA i kwantyta-
tywno-zakresowe RA.

Kwantytatywno-intensywne RA i kwantytatywno-efektywne RA w jêzyku
rosyjskim i polskim charakteryzuj¹ce siê wysokim stopniem intensywnoœci /
efektywnoœci akcji wed³ug charakteru formantów dziel¹ siê na typy: prefiksal-
ny (îòëàêèðîâàòü; odczyœciæ), prefiksalno-postfiksalny (íàãóëÿòüñÿ; zasie-
dzieæ siê) oraz prefiksalno-sufiksalny (ðàçãóëèâàòü; wymachiwaæ).

Kwantytatywno-zakresowe RA charakteryzuj¹ objêcie obiektów lub subiek-
tów akcj¹ oraz znaczny stopieñ rozci¹g³oœci interwa³u wype³nionego akcj¹.
Kwantyfikacjê obiektów b¹dŸ subiektów wyra¿aj¹ dystrybutywno-augmenta-
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tywny RA (ïîíàñòðîèòü äîìîâ; pozapalaæ wszystkie œwiat³a) i kumulatywny
RA (íàêîëîòü äðîâ; nagotowaæ konfitur). Wysoki stopieñ rozci¹g³oœci inter-
wa³u wype³nionego akcj¹ wyra¿a determinatywno-augmentatywny RA (ïðîñè-

äåòü äâà ÷àñà íàä êíèãîé; przesiedzieæ ca³¹ noc nad ksi¹¿k¹).
W tabeli XI zaprezentowane zosta³y rodzaje akcji charakteryzuj¹ce siê wy-

sokim stopniem intensywnoœci / efektywnoœci akcji w jêzyku rosyjskim i pol-
skim, których ekwiwalenty scharakteryzowano w podrozdziale 2.1.

TABELA XI. Augmentatywne rodzaje akcji w jêzyku rosyjskim i polskim ze wskazaniem for-
mantów modyfikacyjnych
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Jêzyk rosyjski Formanty modyfikacyjne Jêzyk polski
1 2 3

Ponadnormatywny rodzaj akcji

Intensywnoœæ przekraczaj¹ca normê (charakterystyki temporalne lub kwantytatywno-objêto-
œciowo-przestrzenne)
ïåðåâàðèòü ìÿñî,
ïåðåâîëíîâàòüñÿ

pere-/pre- i prze- (+ siê) prze³adowaæ wóz, przepracowaæ
siê

Augmentatywny rodzaj akcji (formacje prefiksalne)

Znaczenie wysokiej intensywnoœci / efektywnoœci, dok³adnoœci w wykonywaniu akcji wyra-
¿onej podstaw¹
äîåçäèòü ëîøàäü do- —
íàãëàäèòü áðþêè, êîôòî÷êó na- —
îáêîðìèòü ðåáåíêà o- i ob-1 obrewidowaæ, okarmiæ
îòäåëàòü øàáëîí ît- i od- odprasowaæ sukienkê
ïðîìåðçíóòü, ïðîäóìàòü

âîïðîñ

pere-/pre- i pro- oraz
prze-2

przeziêbn¹æ, przegniæ

ðàñòðåâîæèòü, ðàñêîðìèòü raz- i roz- rozmokn¹æ, rozpytaæ
óïàðèòü ìîðêîâü u- ubawiæ kogoœ, umêczyæ kogoœ
âûáðèòü, âûìîêíóòü vy- i wy- wygoliæ brodê, wybrudziæ

sukienkê
èçðóãàòü, èççÿáíóòü s-/iz- i z- zziêbn¹æ
çàêîðìèòü ðåáåíêà za- zamêczyæ kogoœ pytaniami

Augmentatywny rodzaj akcji (formacje prefiksalno-postfiksalne)

Zaabsorbowanie siê akcj¹ wyra¿on¹ podstaw¹, doprowadzenie siebie do negatywnych skutków
poprzez d³ugotrwa³e lub czêste i intensywne wykonywanie akcji, wykonanie dok³adne i uwa¿-
ne akcji wyra¿onej podstaw¹, wysoki stopieñ nasycenia subiektu akcj¹ realizowan¹ w prze-
dziale o znacznej rozci¹g³oœci
äîáîëòàòüñÿ äî

íåïðèÿòíîñòåé, äîñòó÷àòüñÿ

do- (+ postfiks) doigraæ siê, dodzwoniæ siê

1 Formacje czasownikowe z prefiksami o-/ob- — ze wzglêdów genetyczno-semantycznych
oraz tradycji w Ÿród³ach leksykograficznych — traktujê ³¹cznie. O rozgraniczeniu obu prefiksów
zob. KRUPIANKA, 1969: 147 i nast.

2 Dla przejrzystoœci zapisu po³¹czono prefiksy pere-/pre- oraz pro- z prefiksem prze-. Pre-
fiks prze- odpowiada bowiem w ró¿nym stopniu wskazanym rosyjskim prefiksom. Obserwuje
siê te¿ zbie¿noœæ funkcjonaln¹ prefiksów pere- i pro- (ïåðåíî÷åâàòü, ïðîíî÷åâàòü).



2.1.1. Ekwiwalenty ponadnormatywnego rodzaju akcji

2.1.1.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników ponadnormatywnego
rodzaju akcji w języku polskim (26)

2.1.1.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (10)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (9).
Ekwiwalentami czasowników rosyjskich ponadnormatywnego rodzaju akcji
z przedrostkami ïåðå- oraz ïðå- s¹ czasowniki polskie z przedrostkiem prze-:
ïåðåãîðàòü — przepalaæ siê; ïåðåìóäðèòü — przeholowaæ; ïåðåîöåíèâàòü

— przeceniaæ; ïåðåïîëíÿòü ÷àøó — przepe³niæ czarê; ïåðåñóøèòü ïîëåíî

— przesuszyæ drwa; ïðåâûøàòü — przewy¿szaæ; ïðåóâåëè÷èâàòü îïàñíîñòü

— przeceniaæ niebezpieczeñstwo, np.:

— Ïðåóâåëè÷èâàòü ãåðìàíñêóþ îïàñíîñòü — çíà÷èò, ïðåó-

ìåíüøàòü ãëàâíóþ îïàñíîñòü.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)
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1 2 3

íàñìåÿòüñÿ, íàáåãàòüñÿ na- (+ postfiks) najeŸdziæ siê, naczytaæ siê
îáúåñòüñÿ o- i ob- (+ postfiks) objeœæ siê, opaliæ siê
îòëåæàòüñÿ, îòäûøàòüñÿ ot- i od- (+ postfiks) odespaæ siê, odle¿eæ siê
ïðîêàøëÿòüñÿ pro- (+ postfiks) —
ïðèñìîòðåòüñÿ pri- i przy- (+ postfiks) przys³uchaæ siê
âñìîòðåòüñÿ, âäóìàòüñÿ v-/w- (+ postfiks) wczuæ siê, wpatrzeæ siê
âûñïàòüñÿ, âûïëàêàòüñÿ vy- i wy- (+ postfiks) wybiegaæ siê, wyp³akaæ siê
èçìó÷èòüñÿ, èçãîëîäàòüñÿ s-/iz- i z- (+ postfiks) zjeŸdziæ siê, schodziæ siê
óáåãàòüñÿ, óïðûãàòüñÿ u- (+ postfiks) uchodziæ siê, ubawiæ siê
çàèãðàòüñÿ, çàãóëÿòüñÿ za- (+ postfiks) zapracowaæ siê, zapatrzyæ siê

Augmentatywno-iteratywny rodzaj akcji

Wysoki stopieñ intensywnoœci d³ugotrwa³ej akcji wykonywanej dok³adnie i starannie
íàïëÿñûâàòü, íàêðó÷èâàòü na- + sufiks iteratywny nawo³ywaæ, nas³uchiwaæ
— nad- + sufiks iteratywny nads³uchiwaæ
îòøàãèâàòü, îòïëÿñûâàòü ot- + sufiks iteratywny —
ïðîñèæèâàòü pro- i prze- + sufiks ite-

ratywny (+ postfiks)
przesiadywaæ

ðàñõàæèâàòü, ðàñïåâàòü raz- i roz- + sufiks itera-
tywny

rozpytywaæ, rozpamiêtywaæ

âûñâèñòûâàòü, âûçâàíèâàòü vy-/wy- + sufiks iteratyw-
ny

wypytywaæ, wydzwaniaæ

çàâûâàòü, çàñìàòðèâàòü za- + sufiks iteratywny zaœmiewaæ siê

cd. tab. XI



— Je¿eli przecenimy niebezpieczeñstwo ze strony Niemiec, to zlek-
cewa¿ymy g³ówne niebezpieczeñstwo.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ïåðåñóøèëè ïîëåíî.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Przesuszyliœmy drwa.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Òî ïîä ïîëîì âàãîíà èëè íà êðûøå ïîðòèëàñü èçîëÿöèÿ, ïðîèñ-

õîäèëî êîðîòêîå çàìûêàíèå è ñ òðåñêîì ÷òî-òî ïåðåãîðàëî.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Albo tarasowa³a mu drogê furmanka, która utknê³a ko³ami w szczeli-
nach szyn, albo pod stropem tramwaju czy te¿ na dachu psu³a siê izo-
lacja, nastêpowa³o krótkie spiêcie i coœ siê z trzaskiem przepala³o.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (1). Odnoto-
wano jeden przyk³ad, w którym ekwiwalentem czasownika ïðåèñïîëíèòüñÿ

‘ãëóáîêî ïðîíèêíóòüñÿ êàêèì-ë. ÷óâñòâîì’ jest czasownik inicjalny poczuæ co:

È îí ïðåèñïîëíèëñÿ ê íåé òåì ãîðÿ÷èì ñî÷óâñòâèåì è ðîáêèì

èçóìëåíèåì, êîòîðîå åñòü íà÷àëî ñòðàñòè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

I Jura poczu³ w stosunku do niej to gor¹ce wspó³czucie i nieœmia³y
podziw, który jest pocz¹tkiem namiêtnoœci.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

2.1.1.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (12)

W przek³adzie u¿yte zosta³y czasownik przesadzaæ, bêd¹cy ekwiwalentem
rosyjskich czasowników ïðåóâåëè÷èâàòü i ïåðåñàëèâàòü, oraz zlekcewa¿yæ
jako ekwiwalent czasownika ïðåóìåíüøàòü (7 przyk³adów):

— Òû ïðåóâåëè÷èâàåøü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

— Przesadzasz.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

— Áåçóñëîâíî, ñòðàõè Ñîôüè Àëåêñàíäðîâíû ïðåóâåëè÷åíû,
— ñîãëàñèëñÿ Ìèõàèë Þðüåâè÷.

(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Niew¹tpliwie obawy Sofii Aleksandrowny s¹ nieco przesadzone

— zgodzi³ siê Michai³ Juriewicz.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

— Ïðåóâåëè÷èâeàòü ãåðìàíñêóþ îïàñíîñòü — çíà÷èò, ïðåó-

ìåíüøàòü ãëàâíóþ îïàñíîñòü.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)
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— Je¿eli przecenimy niebezpieczeñstwo ze strony Niemiec, to zlek-

cewa¿ymy g³ówne niebezpieczeñstwo.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

W korpusie pojawi³o siê 5 przyk³adów ekwiwalentów wyra¿onych czasow-
nikiem bez formantu modyfikacyjnego niewyra¿aj¹cych znaczenia ponadnor-
matywnego, a wœród nich czasowniki dokonane (ïåðåïèòü — upiæ siê; ïå-

ðåñèëèòü — zwyciê¿yæ; ïðåèñïîëíÿòü — nape³niaæ) oraz czasownik
niedokonany (ïåðåîöåíèâàòü — analizowaæ), np.:

Òåïåðü ñàì îí áûë îäåðæèì ñõîäíûì ïðèïàäêîì ñàìîðàçîá-

ëà÷åíèÿ, âñåãî ñåáÿ ïåðåîöåíèâàë, âñåìó ïîäâîäèë èòîã, âñå âèäåë

â æàðîâîì, èçóðîäîâàííîì, áðåäîâîì èçâðàùåíèè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Teraz sam by³ opêtany mani¹ autodemaskatorsk¹, wci¹¿ analizowa³

swoje uczynki, wszystko podsumowywa³, wszystko widzia³ w zdeformo-
wanej, wypaczonej gor¹czkowym majaczeniem postaci.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Íî ñîçíàíèå ïðèíîñèìîé îáùåñòâåííîé æåðòâû ïðåèñïîëíÿëî

åãî ÷óâñòâîì óäîâëåòâîðåíèÿ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Ale œwiadomoœæ ofiary poniesionej dla powszechnego po¿ytku
nape³nia³a go g³êbok¹ satysfakcj¹.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

2.1.1.1.3. Związki stałe (1)

Odnotowano tylko jeden przyk³ad zwi¹zku frazeologicznego ze znaczeniem
ponadnormatywnym: ïåðåùåãîëÿòü — biæ kogoœ na g³owê:

— Âîò âèäèøü, — óñìåõíóëñÿ Ñòàëèí, — à ãîâîðèøü, ÷òî

ïëîõî ðàçáèðàåøüñÿ â èñòîðèè... Òû â èñòîðèè âñåõ íàñ ïåðåùå-

ãîëÿåøü.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— No widzisz — powiedzia³ Stalin z przek¹sem — a mówisz, ¿e
nie znasz siê na historii... Ty w historii wszystkich nas bijesz na

g³owê.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

2.1.1.1.4. Ekwiwalent opisowy (3)

Wyst¹pi³y 3 przyk³ady ekwiwalentów opisowych ze znaczeniem ponadnor-
matywnym: ïåðåïëà÷èâàòü — p³aciæ horrendalne sumy; ïåðåïèòü; óçíàòü,
÷òî êòî-òî ïåðåïèë — wiedzieæ o czyimœ pijackim wybryku; ïåðåáëà-

ãîðîäíè÷àòü äðóã äðóãà — przeœcigaæ siê we wzajemnej szlachetnoœci, np.:

150 2. Modyfikacje kwantyfikacyjne w jêzyku rosyjskim i polskim...



À ïåðåïëà÷èâàòü íà èçâîçîïðîìûøëåííèêîâ, íà ãóæåâóþ äîñòà-

âêó íà ñòàíöèþ òîâàðîâ åñòü äåíüãè?
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Ale na p³acenie woŸnicom horrendalnych sum za przewóz towarów
na dworzec to maj¹?

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Îíè ñòàðàëèñü ïåðåáëàãîðîäíè÷àòü äðóã äðóãà è ýòèì âñå

îñëîæíÿëè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Oboje przeœcigali siê we wzajemnej szlachetnoœci i tym wszystko
skomplikowali.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

2.1.1.2. Ekwiwalenty polskich czasowników ponadnormatywnego
rodzaju akcji w języku rosyjskim

2.1.1.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (2)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (1).
Pojawi³ siê jeden przyk³ad ekwiwalentu wyra¿onego tym samym RA z okreœl-
nikiem deminutywnoœci przep³aciæ — ïåðåïëàòèòü:

— Tak... Hum!... hum!... Trochê pan przep³aci³...
(B. Prus: Lalka)

— Äà... ãì... ãì... Âû, ñóäàðü, íåìíîæêî ïåðåïëàòèëè...
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji. W pol-
sko-rosyjskiej czêœci korpusu brak ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami
innego RA wœród ekwiwalentów ponadnormatywnego RA.

2.1.1.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu wœród ekwiwalentów ponadnormatyw-
nego RA nie wyst¹pi³y ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego.

2.1.1.2.3. Związki stałe (1)

W korpusie odnotowano jeden przyk³ad, w którym w roli ekwiwalentu po-
jawia siê zwi¹zek frazeologiczny ze znaczeniem ponadnormatywnym:

— Akurat — powtórzy³a. — Przedawkowa³ ten œrodek na wigor.
Ten, który mu da³eœ. A mo¿e to wcale nie by³o na wigor?

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

2.1. Modyfikacje augmentatywne w jêzyku rosyjskim i polskim 151



— Êàê æå, — ïîâòîðèëà îíà. — Òû ïåðåãíóë ñî ñâîèì

ñðåäñòâîì äëÿ ïîâûøåíèÿ òåìïåðàìåíòà. Òåì, êîòîðîå åìó äàë.

À ìîæåò, ýòî âîâñå è íå áûëî ñðåäñòâî äëÿ ïîäîãðåâà òåìïå-

ðàìåíòà?
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

2.1.1.2.4. Ekwiwalenty opisowe

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu brak ekwiwalentów opisowych wœród
ekwiwalentów ponadnormatywnego RA.

2.1.2. Ekwiwalenty augmentatywnego rodzaju akcji

2.1.2.1. Ekwiwalenty augmentatywnego rodzaju akcji
(typ przedrostkowy)

2.1.2.1.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników augmentatywnego
rodzaju akcji w języku polskim (typ przedrostkowy) (250)

2.1.2.1.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (98)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (92).
Wyst¹pi³y 92 przyk³ady ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem tego samego
rodzaju akcji, w tym 4 ekwiwalenty w postaci czasowników prefiksalno-postfik-
salnych. S¹ to przede wszystkim derywaty prefiksalne od czasownika äóìàòü:
ïðîäóìàòü, âûäóìàòü, îáäóìàòü, ðàññïðîñèòü, ðàññìîòðåòü. Ekwiwalenta-
mi czasownika ïðîäóìàòü s¹: przemyœleæ, obmyœliæ, wymyœliæ, a ekwiwalentami
czasownika îáäóìàòü — przemyœleæ, obmyœliæ. Pojawi³y siê tak¿e ekwiwalenty:
ðàññïðîñèòü — wypytaæ; ïðîäðîãíóòü — zziêbn¹æ, przemarzn¹æ; çàäåðãàòü3

— udrêczyæ4; èñõóäàòü5 — wychudn¹æ6; ðàñïàëèòü7 — rozp³omieniæ:

— Ïîæàëóé, òû ïðàâ, — îçàáî÷åííî çàÿâèë îí. — Îäíàêî âñå

ýòî ñëåäóåò òùàòåëüíî ïðîäóìàòü.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

— Chyba masz racjê — oœwiadczy³ zafrasowany. — Ale to trzeba
dok³adnie przemyœleæ.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)
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3 Çàäåðãàòü ðàçã. ‘óòîìèòü, èçìó÷èòü êîãî-ë. òðåáîâàíèÿìè, ïîðó÷åíèÿìè è ò.ï.’.
4 Udrêczyæ ksi¹¿k. ‘sprawiæ komuœ cierpienie fizyczne lub psychiczne; dokuczyæ, zamê-

czyæ’.
5 Èñõóäàòü pot. ‘ñèëüíî ïîõóäåòü’.
6 Wychudn¹æ ‘staæ siê bardzo chudym; schudn¹æ’.
7 Ðàñïàëèòü ðàçã. ‘ñèëüíî, äî êðàÿ íàãðåòü’.



Íåäîñòàòî÷íîå çíàíèå ÿçûêà ìåøàåò ìíå òîëêîì ðàññïðîñèòü

åãî.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Za s³abo znam jêzyk i nie mogê go dok³adnie wypytaæ.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Wœród ekwiwalentów tego samego RA wyst¹pi³y równie¿ ekwiwalenty wy-
ra¿one czasownikiem augmentatywnego RA (grupy prefiksalno-postfiksalnej):
ðàññìàòðèâàòü — wpatrywaæ siê, dopatrywaæ siê; ðàçãëÿäåòü — przypa-
trzyæ siê:

Õîçÿéêà íå îòâåòèëà, ïðîäîëæàëà ðàññìàòðèâàòü ìàëü÷èêà.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Gospodyni nie odpowiedzia³a, wci¹¿ wpatruj¹c siê w dziecko.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ìîãëè õîðîøî ðàçãëÿäåòü ïàñòóõè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

I mogli siê dobrze przypatrzyæ pasterze (...)
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (6). Odnoto-
wano 6 przyk³adów, w których ekwiwalenty czasowników augmentatywnego
RA s¹ wyra¿one czasownikami delimitatywnego RA: ðàçìûøëÿòü, ïðèäó-

ìàòü — pomyœleæ, inicjalnego RA: ðàçæèãàòü — zapalaæ, determinatyw-
no-momentalnego RA: ïðîäóìàòü âñëóõ — wypowiedzieæ g³oœno; ðàññïðî-

ñèòü — zapytaæ, oraz deminutywnego RA: óñåñòüñÿ — przysi¹œæ, np.:

Âû îá ýòîì ïîäóìàëè? ×òî æå ìíå äåëàòü? Âåäü âû íàâåðíÿêà

ïðèäóìàëè, ÷òî ìíå òåïåðü äåëàòü.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Czy pan o tym pomyœla³? Co ja nam zrobiæ? Na pewno pan ju¿ pomy-

œla³, co mam robiæ.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Ñåãîäíÿ íåèñòîâñòâî åå ñòðàäàíèÿ óëåãëîñü, óñòóïèâ ìåñòî òó-

ïîé ïðèøèáëåííîñòè, íî îíà ïî-ïðåæíåìó áûëà íåâìåíÿåìà, íè-

÷åãî íå ãîâîðèëà è ñåáÿ íå ïîìíèëà.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Dziœ nieokie³znana rozpacz przycich³a, ustêpuj¹c miejsca bezmyœlne-
mu otêpieniu, ale Marina nadal by³a nieprzytomna, nic nie mówi³a
i nie wiedzia³a, co siê z ni¹ dzieje.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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2.1.2.1.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (136)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez formantów mody-
fikacyjnych ze znaczeniem augmentatywnym (97 przyk³adów) znalaz³y siê na-
stêpuj¹ce czasowniki: âûäóìàòü, âûñòðîèòü, çàìó÷èòüñÿ, èçäîõíóòü, îá-

ñóäèòü, îáäóìàòü / îáäóìûâàòü, îñìîòðåòü / îñìàòðèâàòü, ïðèäóìàòü,
ïðîäåëàòü, ïðîäóìàòü, ðàçãëÿäåòü / ðàçãëÿäûâàòü, ðàññìàòðèâàòü, ðàñ-

ñìîòðåòü, ðàññóæäàòü, ðàññ÷èòûâàòü. Ich ekwiwalenty zawieraj¹ znacze-
nie augmentatywnego RA, np. ðàçãëÿäûâàòü — studiowaæ, obserwowaæ,
przygl¹daæ siê, ogl¹daæ, rozgl¹daæ siê, zauwa¿yæ coœ, zagl¹daæ; ðàññìàò-

ðèâàòü — ogl¹daæ coœ, przygl¹daæ siê, studiowaæ, obserwowaæ, rozejrzeæ siê,
oceniaæ, dyskutowaæ, traktowaæ:

— Âû-ñ! — Ãíóñíî-âêðàä÷èâûì ãîëîñîì Ïîðôèðèÿ ïðîèçíåñ

Èãîðü Ïåòðîâè÷, ðàçãëÿäûâàÿ Ìàëÿíîâà ñêâîçü ðþìêó îäíèì ãëà-

çîì.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— Pan! — przymilnie s³odkawym g³osem Porfiria oœwiadczy³ Igor
Pietrowicz, obserwuj¹c Malanowa jednym okiem poprzez szk³o kie-
liszka.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Ðîáåðò ðàçãëÿäûâàë ïëîùàäü.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Robert ogl¹da³ plac.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

×åëîâåê ìåðèë êàáèíåò, îñòàíàâëèâàÿñü ïî âðåìåíàì è ðàññìà-

òðèâàÿ ýñòàìï, ïðèáèòûé ó îêíà.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Mê¿czyzna ów przemierza³ gabinet, przystaj¹c od czasu do czasu
i przygl¹daj¹c siê zawieszonemu ko³o okna miedziorytowi.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

W grupie ekwiwalentów rosyjskiego czasownika bazowego (7) wyst¹pi³y
czasowniki: óñåñòüñÿ — siedzieæ; çàìó÷èòü — mêczyæ; ðàçîäåòü8 — ubraæ
siê; ðàñêà÷àòü — ko³ysaæ; èñõóäàòü — chudn¹æ; ïåðåïóòûâàòüñÿ —
pl¹taæ siê. Od tych czasowników mo¿liwe by³oby w jêzyku przek³adu utwo-
rzenie czasowników RA, t³umacz u¿y³ jednak ekwiwalentu czasownika bazo-
wego.

Znaczenie augmentatywne nie zosta³o w ekwiwalentach przekazane, np.:

Åãî äóðíî îäåòûå è ñëàáûå â ñâîåì èñêóññòâå êîìåäèàíòû íå

ìîãëè è ìå÷òàòü î òîì, ÷òîáû ñîñòÿçàòüñÿ ñ ïûøíî ðàçîäåòû-
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8 Ðàçîäåòü ðàçã. ‘î÷åíü íàðÿäíî îäåòü’.



ìè ïîñëå ëèîíñêèõ ñáîðîâ Äþïàðêàìè. Äåáðè, Ìàäëåíîé è, êî-

íå÷íî, ñàìèì Ìîëüåðîì.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Jego nêdznie odziani i niezbyt biegli w swej sztuce komedianci nie
mogli nawet marzyæ o tym, by konkurowaæ z elegancko po lyoñskich
¿niwach ubranymi Duparcami, z de Brie, Magdalen¹ i, rzecz oczywi-
sta, samym Molierem9.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

W kolejnym przek³adzie wyra¿ona zosta³a faza postterminalna akcji (stan
rezultatywny), brak jednak znaczenia augmentatywnego:

Êëþ÷è çàáûëà... Âñå âðåò. Çàïðåùåíî ïðèâîäèòü Çîþ â äîì, âîò

è óñåëàñü íà ëåñòíèöå — ëåñòíèöà íå òâîÿ, êàê òû ìîæåøü çà-

ïðåòèòü?
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Zapomnia³a kluczy... Ci¹gle k³amie. Wie, ¿e nie wolno jej przyprowa-
dziæ Zoi do domu, to siedzi z ni¹ na schodach — schody nie twoje, tu
nie masz prawa zabroniæ.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

lub faza intraterminalna akcji:

Çàìó÷àò îíè íàñ, íàøèì ìóêàì ïîðàäóþòñÿ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Oni nas bêd¹ mêczyæ, cieszyæ siê z naszej mêki.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Èñõóäàë, çàñåë ó îêíà, ñòàë ãëÿäåòü íà óëèöó, õîòü íà íåé íè÷åãî

è íåò-íè íîâîãî, íè èíòåðåñíîãî. Ñòàë åñòü áåç âñÿêîãî àïïå-

òèòà.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Chud³, przesiadywa³ przy oknie, wygl¹da³ na ulicê, choæ nic tam nie
by³o ciekawego, jad³ bez apetytu.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

W tekœcie rosyjskim wyst¹pi³y czasowniki bêd¹ce wtórnymi formacjami
imperfektywnymi, natomiast w przek³adzie — czasowniki, które s¹ ekwiwa-
lentami czasownika bazowego, por. êà÷àòü — ðàñêà÷àòü — ðàñêà÷èâàòü,
ïóòàòüñÿ — ïåðåïóòàòüñÿ — ïåðåïóòûâàòüñÿ, np.:

Ñòåáëè ïåðåïóòûâàëèñü è óêîðà÷èâàëèñü, áåëûå öâåòû ñ ÿðêîþ,

êàê æåëòîê ñ êðîâüþ, ñåðäöåâèíîé óõîäèëè ïîä âîäó è âû-

íûðèâàëè ñî ëüþùåþñÿ èç íèõ âîäîþ10.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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£odygi pl¹ta³y siê i skrêca³y, bia³e kwiaty o œrodkach ¿ó³tych jak ¿ó³tko
z krwi¹ znika³y pod powierzchni¹ i wynurza³y siê, ociekaj¹c wod¹.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem bez formantu modyfi-
kacyjnego i niebêd¹cym ekwiwalentem czasownika bazowego (32) pojawi³y
siê czasowniki: ðàñöåëîâàòü — uca³owaæ; ïåðåïóãàòü, íàïóãàòü — wystra-
szyæ, przestraszyæ, nastraszyæ; îòóòþæèòü — odprasowaæ, wyprasowaæ,
przeprasowaæ. S¹ to derywaty od ekwiwalentu rosyjskiego czasownika bazo-
wego. Natomiast czasowniki polskie, podawane w Ÿród³ach leksykograficz-
nych jako ekwiwalenty rosyjskich augmentatywów prefiksalnych, nie wyra¿aj¹
augmentatywnoœci, np. ekwiwalentem ðàñöåëîâàòü jest uca³owaæ, a Uniwer-
salny s³ownik jêzyka polskiego odnotowuje synonimicznoœæ ucà³owaæ i poca-
³owaæ. Z tego¿ wzglêdu takie t³umaczenie znalaz³o siê w grupie czasowników
nienale¿¹cych do tego rodzaju akcji i niewyra¿aj¹cych takiego znaczenia11,
por. ðàñöåëîâàòü ‘ïîöàëîâàòü êðåïêî, íeñêîëüêî ðàç’, uca³owaæ ksi¹¿k.
‘dotkn¹æ wargami kogoœ, rzadziej czegoœ, aby okazaæ serdecznoœæ (zwykle
w sposób konwencjonalny); poca³owaæ’, wyca³owaæ pot. ‘poca³owaæ wiele
razy, mocno, siarczyœcie’:

Òóò äðóçüÿ ðàñöåëîâàëè Ìîëüåðà è âñêðè÷àëè:
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

I przyjaciele uca³owali Moliera, po czym zaczêli wo³aæ:
(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Ekwiwalentami czasowników ïåðåïóãàòüñÿ ‘ñèëüíî èñïóãàòüñÿ’ i íàïó-

ãàòü ‘âíóøèòü èñïóã, ñòðàõ; èñïóãàòü’ s¹ wystraszyæ ‘wzbudziæ w kimœ lêk,
spowodowaæ, ¿e ktoœ siê boi; przestraszyæ’, przestraszyæ ‘spowodowaæ, ¿e ktoœ
nagle poczuje lêk, strach’, nastraszyæ pot. ‘sprawiæ, ¿e ktoœ dozna uczucia
strachu; przestraszyæ’:

Íà ïðîòèâîïîëîæíîé, íåçàñòðîåííîé ñòîðîíå áåëåëè ïàëàòêè

è òåñíèëèñü ãðóçîâèêè è êîííûå ôóðãîíû âñÿêîãî ðîäà ñëóæá

âòîðîãî ýøåëîíà, îòîðâàâøèåñÿ îò ñâîèõ äèâèçèîííûõ øòàáîâ

ïîëåâûå ãîñïèòàëè, çàáëóäèâøèåñÿ, ïåðåïóãàâøèåñÿ è ðàçûñêè-

âàþùèå äðóã äðóãà îòäåëû âñåâîçìîæíûõ ïàðêîâ, èíòåíäàíòñòâ

è ïðîâèàíòñêèõ ñêëàäîâ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Po przeciwnej stronie biela³y namioty i t³oczy³y siê ciê¿arówki i furgo-
ny konne rozmaitych s³u¿b drugiego eszelonu, oderwane od swych
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11 Przypadki, kiedy w tekœcie polskim jako tekœcie orygina³u pojawiaj¹ siê czasowniki wy-
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ku polskim brak czasownika wyra¿aj¹cego rodzaj akcji, natomiast czasownik z tym znaczeniem
pojawia siê w przek³adzie.



sztabów dywizyjnych szpitale polowe, zab³¹kane, wystraszone i poszu-
kuj¹ce siê nawzajem oddzia³y rozmaitych taborów, intendentury i ma-
gazynów prowiantowych.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

W funkcji ekwiwalentów czasownika îòóòþæèòü ‘òùàòåëüíî âûãëà-
äèòü’ wyst¹pi³y czasowniki: odprasowaæ ‘wyg³adziæ jak¹œ tkaninê lub czêœæ
garderoby przez prasowanie; wyprasowaæ’, wyprasowaæ ‘wyg³adziæ, wypraso-
waæ coœ za pomoc¹ rozgrzanego ¿elazka’, przeprasowaæ ‘wyg³adziæ, wypro-
stowaæ coœ lekko, naprêdce gor¹cym ¿elazkiem’:

Â îòóòþæåííîé ãèìíàñòåðêå, äî áëåñêà íà÷èùåííûõ ñàïîãàõ,

ñ òùàòåëüíî ïðè÷åñàííûìè ðóñûìè âîëîñàìè, øèðîêîïëå÷èé,

ðóìÿíûé, Ìàêñèì ñèÿë, êàê ïîëîæåíî ñèÿòü ìîëîäîìó êóðñàíòó,

ïîëó÷èâøåìó óâîëüíèòåëüíóþ íà öåëûé äåíü.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

W odprasowanej bluzie, w wyczyszczonych do po³ysku butach, ze sta-
rannie uczesanymi jasnymi w³osami, barczysty i rumiany Maksym roz-
siewa³ wokó³ siebie ten blask, który, zgodnie z regulaminem, powinien
rozsiewaæ s³uchacz szko³y wojskowej, udaj¹cy siê na ca³odobow¹
przepustkê.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Oto inne przyk³ady: óñåñòüñÿ — usi¹œæ; çàìó÷èòü — zmêczyæ (por. za-
mêczyæ, umêczyæ); ðàçáîãàòåòü — wzbogaciæ siê; ðàññìàòðèâàòü — prze-
gl¹daæ; ðàçìÿêíóòü — zmiêkn¹æ; ðàñêàëèòü ‘íàãðåòü äî î÷åíü âûñîêîé
òåìïåðàòóðû’ — nagrzaæ; âûìàçàòü ìóêîé — um¹czyæ12; ðàññìîòðåòü —
zobaczyæ:

Æàðà çàìó÷èëà.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Upa³ mnie zmêczy³.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Ðàçóìååòñÿ, àâàíñ â „Ãåðêóëåñå” íà ïîñòàâêó âûäåðæàííîãî êå-

äðà. Ðàçóìååòñÿ, íåîæèäàííûé êðàõ, êòî-òî ðàçáîãàòåë, à Ôóíò

îòðàáàòûâàåò ïðåäñåäàòåëüñêóþ ñòàâêó — ñèäèò.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Rozumie siê samo przez siê, ¿e spó³ka ta wziê³a zaraz w „Herkulesie”
zaliczkê na dostawê cedrów. No i rozumie siê samo przez siê, ¿e zaraz
potem nast¹pi³a nieoczekiwana plajta, na której ktoœ siê wzbogaci³,
a Funt poszed³ odsiadywaæ swoj¹ prezesowsk¹ pensjê.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)
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Ñòîÿëè çàáîðû, âèñåëà àëåáàñòðîâàÿ ïûëü, è ãðóçîâèêè ðàñ-

êàëÿëè è áåç òîãî ãîðÿ÷èé âîçäóõ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Wszêdzie sta³y rusztowania, w powietrzu unosi³ siê alabastrowy kurz,
a ciê¿arówki jeszcze bardziej nagrzewa³y i tak ju¿ rozpra¿one powie-
trze.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Îí ñ âåëè÷àéøèì ëþáîïûòñòâîì õîòåë åå âíèìàòåëüíî ðàñ-

ñìîòðåòü, íî íè÷åãî óæå áîëåå íå ðàññìîòðåë.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Z ogromn¹ ciekawoœci¹ chcia³ jej siê przyjrzeæ dok³adniej, ale nic ju¿
nie zobaczy³13.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Odnotowano tak¿e przyk³ady, w których w tekœcie rosyjskim brak by³o
czasownika augmentatywnego, natomiast t³umacz u¿y³ go w przek³adzie.
W tekœcie orygina³u wyst¹pi³ czasownik z okreœlnikiem augmentatywnym
(ñèëüíî ïîõóäåòü):

Èïïîëèò Ìàòâååâè÷ ñèëüíî ïîõóäåë, è ó íåãî ñòàëà ïîáàëèâàòü

ïå÷åíü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòêëüåâ)

Hipolit Matwiejewicz wychud³ i zaczê³a mu doskwieraæ w¹troba.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

À ðåáÿòà åìó: çà÷åì îáðàòíî, ïîåäèì êóëàöêîãî ñàëà — ìîëîäûå,

çäîðîâûå, ãîëîäíûå. Óìÿëè îíè è ñàëî, è ïèðîãè.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

A oni do niego: po co odsy³aæ, podjemy sobie ku³ackiej s³oniny —
m³odzi, zdrowi, wyg³odniali. Spa³aszowali i s³oninê, i placek.

(À. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ìíîãî ïîçæå ÿ ñïðàøèâàë ñâîèõ ðåáÿò: íå ïîêàçàëîñü ëè èì

÷òî-íèáóäü ñòðàííûì â ìîåì ïîâåäåíèè â òå æóòêèå (äëÿ ìåíÿ)

àïðåëüñêèå äíè 99 ãîäà.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Znacznie póŸniej wypytywa³em swoich pracowników, czy nie wyda³o
im siê cokolwiek dziwne moje zachowanie w te straszne (dla mnie)
kwietniowe dni 99 roku.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

— ×òî çàäåðæèâàåò? — Ñòàëèí ñìîòðåë íà âðà÷à ñâîèì

îñîáåííûì, òÿæåëûì âçãëÿäîì, êîòîðîãî âñå áîÿëèñü.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)
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— Co panu przeszkodzi³o? — Stalin wpatrywa³ siê w lekarza
swoim szczególnym, ciê¿kim wzrokiem, którego wszyscy siê bali.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

2.1.2.1.1.3. Związki stałe (1)

Odnotowano jeden przyk³ad sta³ego zwi¹zku ze znaczeniem augmentatyw-
nym w roli ekwiwalentu rosyjskiego czasownika augmentatywnego (ðàçî-

çëèòü — wyprowadziæ kogoœ z równowagi):

Òåáå âñå ðàâíî ìåíÿ íå ðàçîçëèòü.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

I tak nie wyprowadzisz mnie z równowagi.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

2.1.2.1.1.4. Ekwiwalenty opisowe (15)

Ekwiwalenty opisowe rosyjskich czasowników augmentatywnych w jêzyku
polskim wyra¿aj¹ znaczenie augmentatywne. Wyst¹pi³y po³¹czenia okreœlni-
ków augmentatywnych z czasownikiem niewyra¿aj¹cym augmentatywnego
RA, m.in. z okreœlnikami wskazuj¹cymi zwiêkszon¹ intensywnoœæ akcji (bar-
dzo, nieŸle siê przestraszyæ; przeraziæ siê œmiertelnie) oraz dok³adnoœæ (do
po³ysku wysprz¹taæ, wyczyœciæ coœ; usi¹œæ wygodniej; g³adko ogoliæ twarz; pa-
trzeæ badawczo) z czasownikami, które nie wyra¿aj¹ augmentatywnego RA14.
Okreœlniki pojawi³y siê i w oryginale, i w przek³adzie (çäîðîâî ïåðåïóãàòüñÿ

— nieŸle siê wystraszyæ; îò÷èñòèòü, íà÷èñòèòü äî áëåñêà — wyczyœciæ do
po³ysku; íàïóãàòü äî ñìåðòè15 — przeraziæ œmiertelnie) — takich przy-
k³adów odnotowano najwiêcej, oraz tylko w przek³adzie (íàïóãàòü — bardzo
przestraszyæ; ðàçãëÿäûâàòü — patrzeæ badawczo); por.:

Âèäíî, òîæå çäîðîâî ïåðåïóãàëñÿ, áåäíÿãà.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Widocznie tak¿e musia³ siê nieŸle wystraszyæ, biedak.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Îäóòëîâàòîå, ãëàäêî âûáðèòîå ëèöî, ðîâíûé, êàê ìîõ, áîáðèê

ñåäûõ âîëîñ âûäàâàëè â íåì ãîðîäñêîãî ÷åëîâåêà.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

2.1. Modyfikacje augmentatywne w jêzyku rosyjskim i polskim 159

14 S¹ to w wiêkszoœci czasowniki niebêd¹ce ekwiwalentami czasownika bazowego rosyj-
skiego RA, np. íàäðàèòü äî áëåñêà — wysprz¹taæ do po³ysku; ïåðåïóãàòüñÿ — bardzo siê
wystraszyæ; íàïóãàòü — bardzo przestraszyæ; çäîðîâî ïåðåïóãàòüñÿ — nieŸle siê wystraszyæ.
Adwerbia wystêpuj¹ przede wszystkim w tekœcie orygina³u, ale pojawiaj¹ siê równie¿ w tekœcie
przek³adu.

15 Äî ñìåðòè ðàçã. ‘î÷åíü, êðàéíå’ (ÁÒÑ).



Nabrzmia³a, g³adko ogolona twarz, równo, na je¿a podstrzy¿one siwe
w³osy zdradza³y w nim cz³owieka miastowego.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

(...) çîîòåõíèê Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷ è õóäîæíèöà Çîñÿ Ëÿäîâà

õîòÿ è ïåðåïóãàëèñü âíà÷àëå, íî çàòåì íàøëè â ñåáå ñèëû

âåðíóòüñÿ (...)
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Teraz druga grupa. Zootechnik Anatolij Sergiejewicz i malarka Zosia
L¹dowa, chocia¿ pocz¹tkowo bardzo siê wystraszyli, jednak nastêpnie
znaleŸli w sobie doœæ si³, ¿eby wróciæ, przy czym malarka dostrzeg³a
w tych zwierzêtach jakiœ urok.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

— À ÿ òåáÿ íå îáèæàþ, — âîçðàçèë ìàëü÷èê, ðàçãëÿäûâàÿ

ìåíÿ êàê êàêîå-òî ðåäêîñòíîå æèâîòíîå. — ß òåáÿ íàçâàë...
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— A ja ciê nie obra¿am — oznajmi³ ch³opczyk, patrz¹c na mnie

badawczo, jak na jakieœ niespotykane zwierzê. — Ja ciê zdefinio-
wa³em...

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

2.1.2.1.2. Ekwiwalenty polskich czasowników augmentatywnego
rodzaju akcji w języku rosyjskim (typ przedrostkowy) (30)

2.1.2.1.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (22)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (22).
W grupie ekwiwalentów wyra¿onych tym samym RA znalaz³y siê m.in. cza-
sowniki: rozmyœlaæ — ðàçìûñëèòü; rozpytaæ — ðàçóçíàòü; roztyæ siê —
ðàñòîëñòåòü; zajeŸdziæ — çàãíàòü; zmyœlaæ — âûäóìûâàòü; wychudn¹æ —
èñõóäàòü; wymyœliæ — ïðèäóìàòü / ïðèäóìûâàòü; wypytaæ — ðàñ-

ñïðîñèòü; zapaskudziæ — èñïàñêóäèòü; zat³uœciæ (papiery) — ïðîìàñëèòü

áóìàãó.
Ekwiwalent taki wystêpowa³ tak¿e z okreœlnikiem augmentatywnym, por.

przemarzn¹æ — èçðÿäíî ïðîìåðçíóòü; przemyœleæ — òùàòåëüíî îáäó-

ìàòü, ïðîäóìàòü:

— Jest pan, pu³kowniku, królem dzisiejszego polowania — powie-
dzia³ g³oœno. — Ale chyba doœæ przemarzliœmy.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

— Âû, ãîñïîäèí ïîëêîâíèê, íàñòîÿùèé êîðîëü ñåãîäíÿøíåé

îõîòû, — ñêàçàë îí ãðîìêî, îáðàùàÿñü ê Ðåéíåðó. — Îäíàêî âñå

ìû èçðÿäíî ïðîìåðçëè è óñòàëè.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)
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Postanowi³ siê przejœæ, by przemyœleæ to, co siê sta³o.
(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Òåïåðü íåîáõîäèìî áûëî âñå òùàòåëüíî îáäóìàòü.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji. W pol-
sko-rosyjskiej czêœci korpusu wœród ekwiwalentów augmentatywnego RA brak
ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami innego RA.

2.1.2.1.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (8)

Do ekwiwalentów werbalnych bez formantu modyfikacyjnego polskich
czasowników augmentatywnego RA nale¿¹ ekwiwalenty niewyra¿aj¹ce zna-
czenia augmentatywnego (8).

W 3 przyk³adach w jêzyku orygina³u wyst¹pi³a forma przymiotnika odcza-
sownikowego od czasownika augmentatywnego, natomiast w jêzyku rosyjskim
— od czasownika podstawowego (przerdzewia³y — ðæàâûé; zat³uszczony —
æèðíûé):

Za mostkiem by³ znowu korytarz. W g³adko obrobionych œcianach za-
uwa¿y³ przerdzewia³e uchwyty do pochodni.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Çà ìîñòêîì îêàçàëñÿ åùå îäèí êîðèäîð. Â ãëàäêî îáðàáîòàííûõ

ñòåíàõ Ãåðàëüò ïðèìåòèë ðæàâûå äåðæàòåëè äëÿ ôàêåëîâ16.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Odnotowano tak¿e ekwiwalenty bez formantów modyfikacyjnych, bez zna-
czenia danego RA (5) i niebêd¹ce ekwiwalentami czasownika bazowego:
wypytaæ — îïðîñèòü; znosiæ ubranie — ïîòåðåòü êîñòþì; wyuczyæ17 —
íàó÷èòü; wymalowaæ wapnem lub bia³¹ farb¹ — íà÷åðòèòü ìåëîì èëè

áåëîé êðàñêîé18; zaschn¹æ (o wybojach) — âûñîõíóòü (î âûáîèíàõ)19:

Blondynka przyjrza³a siê uwa¿nie jego mocno znoszonemu ubraniu,
rzedn¹cym w³osom, koloru w³oskiego orzecha, z lekka kêdzierzawym
i rozdzielonym na œrodku g³owy, w¹skim ustom i silnie rozwiniêtej
szczêce dolnej.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)
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16 Por. przerdzewieæ ‘zostaæ doszczêtnie zniszczonym przez rdzê’ (por. zardzewieæ); prze-
rdzewieæ ‘ïðîðæàâeòü’ (WSPR).

17 Por. wyuczyæ pot. ‘ucz¹c wyæwiczyæ w czymœ, utrwaliæ coœ w czyjejœ pamiêci, dok³adnie
czegoœ’.

18 Por. wymalowaæ ‘pokryæ, powlec coœ farb¹ [...], pomalowaæ ca³¹ powierzchniê czegoœ’,
íà÷åðòèòü ‘ïðîâåñòè (÷åðòó, ÷åðòû, ëèíèè)’.

19 Por. zaschn¹æ ‘o ciek³ej lub pó³p³ynnej substancji: utraciæ wilgoæ, wyschn¹æ lub zmieniæ
siê w skorupê’, wyschn¹æ ‘staæ siê suchym, straciæ wilgoæ, wodê’.

11 — Studium...



Áëîíäèíêà îêèíóëà åãî âíèìàòåëüíûì âçãëÿäîì. Ïîòåðòûé êîñ-

òþì, ðåäåþùèå ðûæåâàòûå, ÷óòü âüþùèåñÿ âîëîñû çà÷åñàíû íà

ïðÿìîé ïðîáîð, ðîò ìàëåíüêèé, ïîäáîðîäîê ìàññèâíûé.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Wiesz, odkupi³ ode mnie papugê, Feldmarsza³ka Dudê, i zrobi³ z ptaka
¿yw¹ reklamê, wyuczywszy wo³aæ: „Brrrylanty, brylanty”.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Çíàåøü, êóïèë ó ìåíÿ ïîïóãàÿ, Ôåëüäìàðøàëà Äóáà, è ñäåëàë èç

íåñ÷àñòíîé ïòèöû æèâóþ ðåêëàìó, íàó÷èâ êðè÷àòü: „Áðûëëüÿí-

òû! Áðððûëüÿíòû!”
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Na drzwiach jednej z ruder widnia³ krzy¿ wymalowany wapnem lub
bia³¹ farb¹.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Íà äâåðÿõ îäíîé èç ëà÷óã êðàñîâàëñÿ êðåñò, íà÷åð÷åííûé ìåëîì

èëè áåëîé êðàñêîé.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

2.1.2.1.2.3. Związki stałe

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu brak wœród ekwiwalentów augmenta-
tywnego RA zwi¹zków sta³ych.

2.1.2.1.2.4. Ekwiwalenty opisowe

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu wœród ekwiwalentów augmentatywne-
go RA brak ekwiwalentów opisowych.

Nale¿y zwróciæ uwagê na przyk³ady, w których w t³umaczeniu wystêpuje
czasownik augmentatywny, natomiast w tekœcie wyjœciowym brak znaczenia
augmentatywnego. Wyst¹pi³y np. pary czasowników: wyszlifowaæ — îòøëè-

ôîâàòü; przestraszyæ siê — ïåðåïóãàòüñÿ20; wyglancowaæ buty — íà÷èñ-

òèòü ñàïîãè:

Przestraszona Pere³ka b³aga³a Klementynê, ¿eby pozwoli³a jej odejœæ,
poniewa¿ boi siê takiego ha³asu.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Ïåðåïóãàííàÿ Ãðàöèÿ óìîëÿëà ìàìî÷êó ïîçâîëèòü åé óéòè, îíà íå

ìîæåò âûíåñòè òàêîãî øóìà.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)
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20 Por. przestraszyæ siê ‘doznaæ nag³ego uczucia strachu; przeraziæ siê’; ïåðåïóãàòüñÿ

‘ñèëüíî èñïóãàòüñÿ’; wystraszyæ siê ‘poczuæ strach, zacz¹æ siê baæ; przestraszyæ siê’, ale nie
íàïóãàòü ‘âíóøèòü èñïóã, ñòðàõ; èñïóãàòü’; wyglancowaæ pot. ‘nadaæ przedmiotom g³adk¹,
lœni¹c¹ powierzchniê, nadaæ po³ysk; wypolerowaæ’; íà÷èñòèòü ñàïîãè ðàçã. ‘òùàòåëüíî, õî-
ðîøî âû÷èñòèòü’.



Mamy jeszcze powóz b³yszcz¹cy jak œwie¿o wyglancowane buty, parê
kasztanowatych koni, furmana i lokaja — w liberii.

(B. Prus: Lalka)

Åñòü ó íàñ è ýêèïàæ, áëåñòÿùèé, êàê íà÷èùåííûé ñàïîã, ïàðà

ãíåäûõ ëîøàäåé, êó÷åð è ëàêåé â ëèâðåå.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

W kolejnym przyk³adzie w tekœcie polskim pojawi³ siê okreœlnik augmen-
tatywny, a w przek³adzie — czasownik augmentatywny:

Gdy wychodzi³, wybieg³a tylko za nim na schody i gor¹co wy-

ca³owa³a.
(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Îíà îãðàíè÷èëàñü òåì, ÷òî âûáåæàëà çà íèì íà ëåñòíèöó, ðàñ-

öåëîâàëà åãî è ïîìîãëà äîíåñòè ÷åìîäàíû.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Krowa ujrza³a nagle przed sob¹ prawdziwego ¿ywego niedŸwiedzia
i przerazi³a siê tak œmiertelnie, ¿e nawet zapomnia³a zaryczeæ.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Óâèäåâ ïåðåä ñîáîé ñàìîãî íàñòîÿùåãî æèâîãî ìåäâåäÿ, êîðîâà

òàê ñòðàøíî ïåðåïóãàëàñü, ÷òî äàæå çàìû÷àòü íå ñìîãëà. Îíà

âûòàðàùèëà íà Ïàôíóòèÿ ãëàçà è îñòîëáåíåëà, çàæàâ âî ðòó

íåïðîæåâàííûé ïóê òðàâû.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

2.1.2.2. Ekwiwalenty augmentatywnego rodzaju akcji
(typ prefiksalno-postfiksalny)

2.1.2.2.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników augmentatywnego
rodzaju akcji w języku polskim
(typ prefiksalno-postfiksalny) (398)

2.1.2.2.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (211)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (170).
Ekwiwalenty wyra¿one czasownikiem tego samego rodzaju akcji mo¿na po-
dzieliæ na: ekwiwalenty zawieraj¹ce ten sam formant oraz ekwiwalenty zawie-
raj¹ce inny formant. Ekwiwalenty grupy inicjalno-augmentatywnej, saturatyw-
nej, finalno-pejoratywnej i finalno-melioratywnej oraz absorbcyjnej zawieraj¹
ten sam formant: ðàç- + -ñÿ / roz- + siê; íà- + -ñÿ / na- + siê; äî- + -ñÿ / do-
+ siê; çà- + -ñÿ / za- + siê.

Grupa inicjalno-augmentatywna. Ekwiwalenty grupy inicjalno-augmenta-
tywnej zawieraj¹ formant roz- + siê: ðàçãîðåòüñÿ — rozpaliæ siê; ðàçî-

çëèòüñÿ — rozz³oœciæ siê; rozgniewaæ siê; ðàçãóëÿòüñÿ — rozhulaæ siê; ðà-
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çîéòèñü — rozkrêciæ siê; ðàçîõîòèòüñÿ — rozochociæ siê; ðàçðåâåòüñÿ —
rozp³akaæ siê (g³oœno); ðàçúÿðèòüñÿ — rozwœcieczyæ siê; ðàçûãðàòüñÿ — ro-
zegraæ siê (na dobre); ðàññìåÿòüñÿ (ãðîìêî) — rozeœmiaæ siê (g³oœno); ðàñ-

ïëàêàòüñÿ — rozp³akaæ siê; ðàññåðäèòüñÿ — rozz³oœciæ siê; ðàññåñòüñÿ —
rozsi¹œæ siê; ðàññòðîèòüñÿ — rozsierdziæ siê; ðàññóïîíèòüñÿ — rozszczo-
drzyæ siê; ðàñõîõîòàòüñÿ — rozeœmiaæ siê; ðàñ÷óâñòâîâàòüñÿ — rozczuliæ
siê21. Oto kilka przyk³adów:

(...) îíà ðàñïëàêàëàñü è, âñõëèïûâàÿ ïî-äåòñêè, ñòàëà ïðîñèòüñÿ

êóäà-òî äîìîé.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

(...) rozp³aka³a siê jak dziecko, powtarzaj¹c wœród szlochów, ¿e chce
do domu.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Îñòàï ðàññåðäèëñÿ: — Äà èäèòå âû ê ÷åðòó!
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Ostap rozz³oœci³ siê: — A niech pana diabli wezm¹!
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Âîäå áûëî ãäå ðàçãóëÿòüñÿ. Îíà ëåòåëà âíèç ñ îòâåñîâ, ïðóäèëà

ïðóäû, ðàçëèâàëàñü âøèðü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Woda rozhula³a siê wszêdzie. Spada³a z urwisk, tworzy³a sadzawki,
rozlewa³a siê szeroko.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Grupa saturatywna augmentatywnego rodzaju akcji. Ekwiwalenty cza-
sowników saturatywnych zawieraj¹ formant na- + siê: íàâèäàòüñÿ — napa-
trzyæ siê; íàâîëíîâàòüñÿ — nadenerwowaæ siê; íàãîëîäàòüñÿ — nag³odo-
waæ siê; íàäûøàòüñÿ (ëåêàðñòâîì) — naw¹chaæ siê za du¿o lekarstw;
íàåñòüñÿ — na¿reæ siê; íàæðàòüñÿ — na¿reæ siê; íàêóøàòüñÿ — na³aso-
waæ siê; íàìàõàòüñÿ — namachaæ siê; íàìó÷èòüñÿ — namêczyæ siê; íà-

îðàòüñÿ — nawrzeszczeæ siê do syta; íàðûäàòüñÿ âäîñòàëü — nap³akaæ siê
doœæ; íàñìîòðåòüñÿ (âäîâîëü) — napatrzeæ siê do woli (do syta); íà-

òåðïåòüñÿ — nacierpieæ siê22, np.:
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21 Wyj¹tkiem jest t³umaczenie czasownika ðàçãîâîðèòüñÿ przez saturatywny nagadaæ siê:

Äàâ èì ðàçãîâîðèòüñÿ, Îñòàï îáðàòèëñÿ ê ×àðóøíèêîâó: — Âû â êàêîì ïîëêó

ñëóæèëè?
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâeíàäöàòü ñòóëüåâ)

Ostap pozwoli³ siê im nagadaæ, a nastêpnie zwróci³ siê do Czarusznikowa: — W ja-
kim pu³ku pan s³u¿y³?

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
22 Wyj¹tkiem s¹ íà÷èòàòüñÿ — zaczytywaæ siê i íàåñòüñÿ — objeœæ siê.



Ïî êðàéíåé ìåðå, âäîâîëü íàñìîòðåâøèñü íà ïðèäàòîê ìîçãà, îí

áàíêó ñïðÿòàë â øêàô (...)
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

W ka¿dym razie, kiedy ju¿ do woli napatrzy³ siê na przysadkê, scho-
wa³ s³oik do szafy (...)

(M. Bu³hakow: Psie serce)

— Êîíå÷íî, — çàìåòèë Ïàíèêîâñêèé, âäîâîëü íàñìîòðåâ-

øèñü, — îïÿòü ïèøåò.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— Oczywiœcie — powiedzia³ Panikowski, napatrzywszy siê do syta
— znowu coœ pisze.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Grupa finalno-pejoratywna i finalno-melioratywna augmentatywnego
rodzaju akcji. Ekwiwalenty czasowników finalno-pejoratywnych i finalno-me-
lioratywnych zawieraj¹ formant do- + siê: äîáåãàåòüñÿ — dolataæ siê23; äî-

áóäèòüñÿ — dobudziæ siê; äîãîâîðèòüñÿ — dogadaæ siê; äîæäàòüñÿ — do-
czekaæ siê; äîèãðàòüñÿ — doigraæ siê; äîêëèêàòüñÿ — doprosiæ siê;
äîïðûãàòüñÿ — doigraæ siê; äîïûòûâàòüñÿ — dopytywaæ siê, np.:

È áûëè êðàòêèå ïàíè÷åñêèå ìûñëè-âîïëè: „Âñå, äîèãðàëèñü!”
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Wiêc obawy istnia³y. A tak¿e krótkie paniczne myœli: „No toœmy siê

doigrali!”
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Czasownik doczekaæ siê wyst¹pi³ z negacj¹:

— Âñå ýòî, êîíå÷íî, ñòðàøíî èíòåðåñíî, îäíàêî ïðè ÷åì

çäåñü ìû? Òîéâî ìîë÷àë, è, íå äîæäàâøèñü îòâåòà, Ãðèøà

ñïðîñèë (...)
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

— To wszystko jest okropnie ciekawe, ale co my tu mamy do ro-
boty? Tojwo milcza³, nie doczekawszy siê odpowiedzi. Grisza za-
pyta³ (...)

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Grupa absorbcyjna augmentatywnego rodzaju akcji. Ekwiwalenty grupy
absorbcyjnej zawieraj¹ formant za- + siê: çàáîëòàòüñÿ — zagadaæ siê; çàãî-

âîðèòüñÿ — zagadaæ siê; çàäóìàòüñÿ — zamyœliæ siê; çàñèäåòüñÿ — zasia-
dywaæ siê; çà÷èòàòüñÿ — zaczytaæ siê24, np.:
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23 Czasownik nie zosta³ odnotowany w s³ownikach wspó³czesnego jêzyka polskiego.
24 Wyj¹tek stanowi ekwiwalent rozmyœlaæ czasownika çàäóìàòüñÿ.



Âàðÿ ïðîøëà â ñâîþ êîìíàòó, ñíÿëà ïëàù, ñáðîñèëà òóôëè, óñå-

ëàñü íà äèâàí, çàäóìàëàñü.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Posz³a do siebie, zdjê³a p³aszcz, zrzuci³a pantofle, usiad³a na kanapie
i zamyœli³a siê.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Íî ÿ çàãîâîðèëñÿ, ê ñâîåé ñòàíöèè ïîäúåçæàþ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Ale ja siê zagada³em, a tu zaraz moja stacja.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Czasowniki augmentatywnego rodzaju akcji z innymi prefiksami. W kor-
pusie wœród czasowników augmentatywnego RA pojawi³y siê czasowniki reali-
zuj¹ce modele: â- + -ñÿ, âû- + -ñÿ, îá- (î-) + -ñÿ, îò- + -ñÿ. Ekwiwalenty cza-
sowników reprezentuj¹cych model â- + -ñÿ zawieraj¹ przedrostki w- i przy-:
âãëÿäûâàòüñÿ — wpatrywaæ siê, przypatrywaæ siê; âñëóøèâàòüñÿ — ws³uchi-
waæ siê; â÷óâñòâîâàòüñÿ — wczuæ siê, natomiast ekwiwalenty czasowników
nale¿¹cych do modelu âû- + -ñÿ maj¹ przedrostek wy-: âûãîâîðèòüñÿ — wy-
gadaæ siê; (õîðîøåíüêî) âûëåæàòüñÿ — (porz¹dnie) wyle¿eæ siê; âûñïàòüñÿ

— wyspaæ siê. Ekwiwalent z przedrostkiem îá- (î-) + -ñÿ zawiera przedrostek
roz-: îáîçëèòüñÿ — rozz³oœciæ siê, a ekwiwalenty czasowników z przedrostkiem
îò- maj¹ kilka przedrostków: na-, od-, wy-: îòäûøàòñÿ — wylizaæ siê, na-
œmiaæ siê (do syta); oòêîðìèòüñÿ — odpaœæ siê; îòñûïàòüñÿ — wysypiaæ siê25.
Czasownikom towarzysz¹ okreœlniki augmentatywne: õîðîøåíüêî, îêîí÷àòåëü-

íî; na dobre, porz¹dnie, g³oœno, uwa¿nie, ostatecznie. Oto kilka przyk³adów:

Çîëîòûå áèòþãè íàðî÷èòî ãðîìêî ãðåìåëè êîïûòàìè ïî îáíà-

æåííîé ìîñòîâîé è, ñêëîíèâ óøè äîëó, ñ óäîâîëüñòâèåì ïðè-

ñëóøèâàëèñü ê ñîáñòâåííîìó ñòóêó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Z³ote perszerony z ca³ym rozmys³em g³oœno wali³y kopytami o obna-
¿one kamienie jezdni i spuœciwszy ³by z zadowoleniem ws³uchiwa³y siê

w stuk w³asnych kopyt.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Åé ñîâåòîâàëè õîðîøåíüêî âûëåæàòüñÿ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Radzono jej, by siê porz¹dnie wyle¿a³a.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ïîêà îòñûïàëñÿ Þðèé Àíäðååâè÷, âåñíà ïëàâèëà è ïåðåòàïëè-

âàëà âñþ òó óéìó ñíåãà, êîòîðàÿ âûïàëà â Ìîñêâå (...)
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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25 Inne przyk³ady: ïðèãîðþíèòüñÿ — wpatrywaæ siê; ïðèñëóøèâàòüñÿ — przys³uchiwaæ
siê oraz ïðîñïàòñÿ — odespaæ siê.



Podczas kiedy doktor siê wysypia³, wiosna topi³a i rozpuszcza³a ca³¹
tê masê œniegu, który spad³ w Moskwie (...)

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (41). W roli
ekwiwalentów augmentatywnego RA grupy inicjalno-augmentatywnej poja-
wiaj¹ siê czasowniki inicjalne (23 przyk³ady), których znaczenia zawieraj¹ od-
cieñ augmentatywny, np. ðàññåðäèòüñÿ, ðàçíåðâíè÷àòüñÿ — zdenerwowaæ
siê; ðàçãóäåòüñÿ: pàçãóäåëèñü ñòàðèêè — zagotowa³o siê na wsi; ðàçãî-

ðåòüñÿ: ãëàçà ðàçãîðåëèñü — oczy zab³ys³y; ðàçîçëèòüñÿ — zirytowaæ siê;
pàññåcòüñÿ — zasi¹œæ:

Åå äåðçêèå ãëàçà ðàçãîðåëèñü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Jej bezczelne oczy zab³ys³y.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

— Íå ñòðîéòå èç ñåáÿ äóðà÷êà, — ðàññåðäèëñÿ Áàóëèí, —
êòî íå äàë ïèñàòü ïåðåäîâóþ? Ïàíêðàòîâ?

(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Nie udawajcie tu g³upka — zdenerwowa³ siê Baulin. — Kto
nie pozwoli³ napisaæ artyku³u wstêpnego? Pankratow?

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

W pozosta³ych przypadkach (18) znaczenie augmentywne nie zosta³o wy-
ra¿one. Wœród ekwiwalentów augmentatywnego RA wyst¹pi³y tak¿e czasowni-
ki augmentatywno-iteratywnego RA: âñëóøèâàòüñÿ, ïðèñëóøàòüñÿ — na-
s³uchiwaæ, nads³uchiwaæ, oraz czasowniki delimitatywnego RA: äîæäàòüñÿ

— poczekaæ; çàñïàòüñÿ — przysn¹æ26; íàãîâîðèòüñÿ — porozmawiaæ; îò-

äûøaòüñÿ — pooddychaæ; îòîñïàòüñÿ — przespaæ siê:

Ýòè ìûñëè ïðîíåñëèñü â ãîëîâå â îäíî ìãíîâåíèå, îí ñòîÿë,

ïðèæàâøèñü ê äåðåâó, çàòàèâ äûõàíèå, ïðèñëóøèâàÿñü ê ëåñó...

Âñå áûëî òèõî.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Te myœli b³yskawicznie przemknê³y mu przez g³owê. Przywar³ do drze-
wa i powstrzymuj¹c oddech nas³uchiwa³...

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Îáà ïðèñëóøàëèñü, íî â êîðèäîðå áûëî òèõî.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Obaj nads³uchiwali, ale w korytarzu by³o cicho.
(M. Bu³hakow: Psie serce)

Íàãîâîðèìñÿ ñ ãëàçó íà ãëàç.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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26 Przysn¹æ pot. ‘zasn¹æ na krótko; zdrzemn¹æ siê’ (USJP).



Porozmawiamy w cztery oczy.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

ß îòäûøóñü íà âîçäóõå.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Pooddycham œwie¿ym powietrzem.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

2.1.2.2.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (25)

Wœród ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem bez formantu modyfika-
cyjnego i ze znaczeniem rodzaju akcji (25) wyst¹pi³y przede wszystkim ekwi-
walenty czasowników oznaczaj¹cych gruntowne, dok³adne wykonanie akcji
(z przedrostkami â- i ïðè-): âãëÿäûâàòüñÿ — obserwowaæ, przygl¹daæ siê;
âñìàòðèâàòüñÿ — przygl¹daæ siê; âñìîòðåòüñÿ — przyjrzeæ siê; ïðè-

ãëÿäåòüñÿ — przyjrzeæ siê; ïðèñìàòðèâàòüñÿ — obserwowaæ, taksowaæ; ïðè-

ñìîòðåøüñÿ — przyjrzeæ siê (uwa¿nie, dobrze); odnotowano tak¿e dwa inne
przyk³ady: èçíàøèâàòüñÿ — zu¿ywaæ siê; îòäûøaòüñÿ — odpocz¹æ, np.:

(...) ïîñåòèòåëü ïðèñìàòðèâàëñÿ ê ìåáëèðîâêå êàáèíåòà âçãëÿ-

äîì ðàçáîð÷èâîãî ïîêóïàòåëÿ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

(...) przybysz wzrokiem wybrednego nabywcy taksowa³ umeblowanie
gabinetu.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

W korpusie pojawi³y siê ekwiwalenty rosyjskich czasowników bazowych
(59) nastêpuj¹cych grup: ewolutywnej: ðàñêðè÷àòüñÿ — krzyczeæ, wrzesz-
czeæ27; ðàñêà÷èâàòüñÿ — ko³ysaæ siê, huœtaæ siê, kiwaæ siê; ðàñêàëÿòüñÿ —
paliæ siê, finalno-melioratywnej: äîæèäàòüñÿ — czekaæ; äîèñêèâàòüñÿ —
szperaæ, absorpcyjnej: çàáîëòàòüñÿ — gadaæ; çàäóìûâàòüñÿ — myœleæ,
a tak¿e czasowniki z innymi formantami: ïðè- + -ñÿ (ïðèñëóøèâàòüñÿ —
s³uchaæ) oraz ó- + -ñÿ (óñåcòüñÿ — si¹œæ). Ekwiwalenty czasowników niedo-
konanych nie wyra¿aj¹ modyfikacji augmentatywnej, np.:

Âûøêà âçäðàãèâàëà è ðàñêà÷èâàëàñü ïîä ïîðûâàìè âåòðà.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Wie¿a dr¿a³a i ko³ysa³a siê w porywach wiatru.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Àìàëèÿ Êàðëîâíà áîÿëàñü çàäóìûâàòüñÿ î áóäóùåì.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Amalia Kar³owna ba³a siê myœleæ o przysz³oœci.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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27 Augmentatywnoœæ zawarta jest ju¿ w podstawach czasowników.



Èíæåíåð Áðóíñ ñèäåë íà êàìåííîé âåðàíäå äà÷è íà Çåëåíîì Ìûñó

(...) äîæèäàÿñü îáåäà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

In¿ynier Bruns siedzia³ na murowanej werandzie willi na Zielonym
Przyl¹dku (...) i czeka³ na obiad.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Natomiast ekwiwalenty czasowników dokonanych wskazuj¹ fazê intrater-
minaln¹, np.:

×òî òû òàê ðàñêðè÷àëñÿ, ñëîâíî ê òåáå óæå „óõìûëÿÿñü, ïðè-

áëèæàþòñÿ ñ íîæàìè”?
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Czego tak wrzeszczysz, jakby ciê napadli bandyci w ciemnej uliczce?
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Âñå ýòè äíè îí ïðîëåæèâàë ó ñåáÿ íàâåðõó, ñïàë, ïðîñûïàëñÿ,

ðàçìûøëÿë è ïðèñëóøèâàëñÿ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Przez wszystkie te dni wylegiwa³ siê u siebie na górze, spa³, budzi³
siê, rozmyœla³ i s³ucha³.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Podobnie odnotowano brak komponentu augmentatywnego w t³umaczeniu
czasowników çàáîëòàòüñÿ i óñåñòüñÿ:

Çàáîëòàëàñü, à âû åñòü õîòèòå, — ñïîõâàòèëàñü ïîâàðèõà.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Ja tu gadam, a wy przecie g³odni — zreflektowa³a siê kucharka.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Îãðîìíàÿ áàáî÷êà âäðóã âëåòåëà, ñäåëàëà êðóã íàä ñòîëîì è óñå-

ëàñü íà ýêðàí âèçîðà, ðàñïëàñòàâ ìîõíàòûå ÷åðíûå ñ óçîðîì

êðûëüÿ.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Nagle wlecia³ ogromny motyl, zatoczy³ kr¹g nad sto³em, siad³ na
ekranie wizora, roz³o¿ywszy czarne, puszyste skrzyd³a.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

W korpusie pojawi³y siê ekwiwalenty bez formantów modyfikacyjnych
niebêd¹ce ekwiwalentem rosyjskiego czasownika bazowego (66) nastêpuj¹cych
grup: ewolutywnej: pàçâåñåëèòüñÿ — rozchmurzyæ siê; ðàçãîðåòüñÿ — na-
grzaæ siê (por. rozgrzaæ siê); ðàçãîðåòüñÿ — rozpêtaæ siê (o wojnie);
ðàçðañòèñü — wzróœæ (por. rozrosn¹æ siê); ðàññîðèòüñÿ — pok³óciæ siê; sa-
turatywnej: íàãëîòàòüñÿ — ze¿reæ; íàëèçàòüñÿ — wylizaæ; íàïèòüñÿ —
upiæ siê; finalno-melioratywnej: äîèñêàòüñÿ — znaleŸæ; äîáóäèòüñÿ — zbu-
dziæ kogoœ; äîãîâîðèòüñÿ — umówiæ siê, za³atwiæ coœ; äîèñêàòüñÿ — za-
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uwa¿yæ; absorpcyjnej: çàäóìûâàòüñÿ — namyœlaæ siê, zastanawiaæ siê; a tak-
¿e z innymi formantami: â- + -ñÿ: âäóìàòüñÿ — zastanowiæ siê;
âãëÿäûâàòüñÿ — zerkaæ; âïèâàòüñÿ — wch³aniaæ coœ; âûãîâîðèòüñÿ — po-
wiedzieæ; èç-/èñ- + -ñÿ: èçíîñèòüñÿ — byæ startym; îò- + -ñÿ: îòäûøàòüñÿ

— odetchn¹æ; îòëåæàòüñÿ — upajaæ siê; ïðè- + -ñÿ: ïðèñëóøèâàòüñÿ —
pos³uchaæ; ïðèòåðïåòüñÿ — przywykn¹æ; ïðî- + -ñÿ: ïðîãîëîäàòüñÿ —
zg³odnieæ; ó- + -ñÿ: óñåcòüñÿ — usi¹œæ. S¹ wœród nich zarówno derywaty od
ekwiwalentu czasownika bazowego niewyra¿aj¹ce RA (ðàçãîðåòüüñÿ — na-
grzaæ siê; äîáóäèòüñÿ — zbudziæ), czasowniki niebêd¹ce derywatami od
ekwiwalentów czasowników bazowych (âãëÿäûâàòüñÿ — zerkaæ; âäóìàòüñÿ

— zastanowiæ siê), jak i po³¹czenia czasownika byæ z przymiotnikiem, okreœ-
laj¹ce stan rezultatywny (ðàçúåcòüñÿ — byæ sytym; èçíîñèòüñÿ — byæ star-
tym). Oto kilka przyk³adów:

Âëàäåëåö „Ýõ, ïðîêà÷ó!” ðàññîðèëñÿ ñî âñåì ãîðîäîì.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

W³aœciciel „Hej, przewiozê!” pok³óci³ siê z ca³ym miastem.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Â áóôåòíîé ïàõëî ëèïîâûì öâåòîì, òìèííîé ãîðå÷üþ ñóõèõ âå-

òîê, êàê â ñòàðûõ ïàðêàõ, è ëåãêèì óãàðîì îò äâóõ äóõîâûõ óòþ-

ãîâ, êîòîðûìè ïîïåðåìåííî ãëàäèëà Ëàðèñà Ôåäîðîâíà, ñòàâÿ òî

îäèí, òî äðóãîé â âûòÿæíóþ òðóáó, ÷òîáû îíè ðàçãîðåëèñü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

W pokoju pachnia³o kwiatem lipowym, kminkow¹ goryczk¹ suchych
ga³¹zek jak w starych parkach i lekkim swêdem dwóch ¿elazek, który-
mi Larysa Fiodorowna prasowa³a, wstawiaj¹c je na przemian do rury
wentylacyjnej, aby siê nagrza³y.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

2.1.2.2.1.3. Związki stałe (22)

Wœród ekwiwalentów ze znaczeniem augmentatywnym (13) odnotowano
m.in.: âñëóøàòüñÿ — wytê¿yæ s³uch; èçáàëîâàòüñÿ — rozpuœciæ siê jak dzia-
dowski bicz; ïðèñëóøàòüñÿ — nastawiæ uszu ‘zacz¹æ s³uchaæ czegoœ z zain-
tresowaniem’; ðàçâåñåëèòüñÿ — wpaœæ w jeszcze lepszy humor28; ðàçî-

çëèòüñÿ — ogarn¹æ (o gniewie); ðàçûãðûâàòüñÿ äî ïîñëåäíèõ ïðåäåëîâ —
popadaæ w szaleñstwo samobiczowania; ðàññìåÿòüñÿ — parskn¹æ œmiechem,
wybuchn¹æ œmiechem; ðàññòðàèâàòüñÿ — popadaæ w rozdra¿nienie; zob.:

Ïðè æåëàíèè, âñëóøàâøèñü, ìîæíî áûëî ðàçëè÷èòü ÷åðåç ïëàö

âñå, ÷òî òàì ãîâîðèëîñü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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Przy dobrych chêciach, wytê¿aj¹c s³uch, mo¿na by³o dos³yszeæ przez
plac wszystko, co tam mówiono.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Kilka ekwiwalentów (9) nie wyra¿a znaczenia augmentatywnego: äîãîâî-

ðèòüñÿ — dojœæ do porozumienia, stan¹æ na tym, ¿e...; äîäóìàòüñÿ — wpaœæ
na coœ; çàáîëòàòüñÿ — gadu-gadu; ïðîäûøàòüñÿ — z³apaæ tchu29; äî-

æèòüñÿ — ³adne czasy; zob.:

Ýòî áûëî ñìåøíî. Âàðÿ ðàññìåÿëàñü.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Zabrzmia³o to tak zabawnie, ¿e Waria wybuchnê³a œmiechem.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, ïóãëèâî ïðèòàèâøèéñÿ çà âûñòóïîì òðè-

áóíû, âãëÿäûâàëñÿ â òåìíîòó, íî íè÷åãî íå ìîã ðàçëè÷èòü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Aleksander Iwanowicz, który ukry³ siê za trybun¹, przebija³ wzrokiem

ciemnoœci, ale nic nie móg³ zobaczyæ.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Åäâà ÿâëÿëñÿ ïîâîä, ðàçãóë ñàìîáè÷óþùåãî âîîáðàæåíèÿ ðàçûãðû-

âàëñÿ äî ïîñëåäíèõ ïðåäåëîâ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Z byle powodu rozpasana wyobraŸnia popada³a w szaleñstwo samobi-

czowania.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Îäíàêî ÿ ñ âàìè çàáîëòàëñÿ. Ìåíÿ æäóò ìóëàòû.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Ale ja tu gadu-gadu, a tam czekaj¹ na mnie moi murzyni.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

2.1.2.2.1.4. Ekwiwalenty opisowe (15)

Do elementów ze znaczeniem augmentatywnym (6) nale¿¹ m.in.: çàïè-

ñàòüñÿ — byæ poch³oniêtym pisaniem; îáæèðàòüñÿ — pa³aszowaæ ze sma-
kiem30; ðàçâîëíîâàòüñÿ — byæ przejêtym swoim zadaniem; âãëÿäûâàòñÿ

â òåìíîòó — przebijaæ wzrokiem ciemnoœci:

Èâàí Îñèïîâè÷ ñòðàøíî ðàçâîëíîâàëñÿ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Iwan Osipowicz by³ ogromnie przejêty swoim zadaniem.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)
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Ìåæäó òåì ïîìðà÷íåâøèé èíñïåêòîð ïîæàðíîé îõðàíû ñïó-

ñòèëñÿ çàäîì ïî ÷åðäà÷íîé ëåñòíèöå è, ñíîâà î÷óòèâøèñü â êó-

õíå, óâèäåë ïÿòåðûõ ãðàæäàí, êîòîðûå ïðÿìî ðóêàìè âûêàïûâàëè

èç áî÷êè êèñëóþ êàïóñòó è îáæèðàëèñü åþ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Tymczasem posêpny inspektor ochrony przeciwpo¿arowej zszed³ po
drabinie ze strychu i znowu znalaz³ siê w kuchni. Ujrza³ tam piêciu
obywateli, którzy rêkami wygarniali z beczki kwaszon¹ kapustê i pa-

³aszowali ze smakiem.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Odnotowano okreœlniki augmentatywne (8) z czasownikiem — okreœlnik
wyst¹pi³ albo tylko w przek³adzie (âãëÿäåòüñÿ — bacznie spojrzeæ; çàñèæè-

âàòüñÿ — marudziæ zbyt d³ugo; ðàñêà÷èâàòüñÿ — miotaæ siê w lewo i pra-
wo), albo w oryginale i przek³adzie (çàñèæèâàòüñÿ äî îáåäà — siedzieæ a¿
do obiadu31; èñòîñêîâàòüñÿ ñìåðòåëüíî — strasznie siê stêskniæ; ðàñ÷è-

õàòüñÿ ðàç äî äâàäöàòè — kichn¹æ ze dwadzieœcia razy32; îñîáåííî ðàñ-

øóìåòüñÿ — szemraæ najbardziej), np.:

Ïîäðîáíîñòè ïîçàïðîøëîãîäíåãî ñåìåéíîãî ïåðååçäà ñ ÿðêîñòüþ

îáñòóïèëè åãî. Ðîäíûå ëèöà, ïî êîòîðûì îí èñòîñêîâàëñÿ ñìåð-

òåëüíî, æèâî âîçíèêëè ïåðåä íèì.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Nap³ynê³y wyraziste wspomnienia rodzinnego exodusu sprzed dwóch
lat. Ukaza³y mu siê kochane twarze, za którymi tak strasznie siê stêsk-

ni³.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Òàì ïðîèçîøëà íîâàÿ ñõâàòêà, âî âðåìÿ êîòîðîé ðàñêà÷èâàëèñü

õîáîòû (...)
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Rozegra³a siê tam nowa walka, w czasie której maszkary miota³y siê

w lewo i prawo (...)
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Tylko w jednym przyk³adzie znaczenie augmentatywne nie zosta³o wyra-
¿one (ðàçâåñåëèòüñÿ — odzyskaæ humor):

Èçíóðåíêîâ ñòðàøíî ðàçâåñåëèëñÿ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Iznurienkow nagle odzyska³ humor.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
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2.1.2.2.2. Ekwiwalenty polskich czasowników augmentatywnego rodzaju
akcji w języku rosyjskim (typ prefiksalno-postfiksalny) (133)

2.1.2.2.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (103)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (80).
Wœród ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem tego samego rodzaju akcji
dokonano podzia³u na: ekwiwalenty zawieraj¹ce ten sam formant oraz ekwi-
walenty zawieraj¹ce inny formant. Ekwiwalenty grupy inicjalno-augmentatyw-
nej, saturatywnej, finalno-pejoratywnej i finalno-melioratywnej zawieraj¹ ten
sam formant (roz- + siê / ðàç- + -ñÿ; na- + siê / íà- + -ñÿ; do- + siê / äî- +
-ñÿ).

Grupa inicjalno-augmentatywna. W ekwiwalentach grupy inicjalno-aug-
mentatywnej pojawi³ siê formant ðàç- + -ñÿ, np. rozeœmiaæ siê — ðàñõîõî-

òàòüñÿ; rozeœmiaæ siê (ha³aœliwie, weso³o) — (ãðîìêî, âåñåëî) ðàññìåÿòüñÿ;
rozgadaæ siê — ðàçáîëòàòüñÿ; rozhuœtywaæ siê — ðàñêà÷èâàòüñÿ; rozjarzyæ
siê — ðàçãîðåòüñÿ; rozkaszleæ siê — ðàñêàøëÿòüñÿ; rozpêdziæ siê — ðàçî-

ãíàòüñÿ; rozszaleæ siê, rozhuczeæ siê — ðàçáóøåâàòüñÿ; rozp³akaæ siê —
ðàñïëàêàòüñÿ; rozszczebiotaæ siê — ðàñùåáåòàòüñÿ:

Wymaca³em j¹ [drabinê] natychmiast, przycisn¹³em do piersi i nagle
rozp³aka³em siê z rozpaczy.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

ß òîò÷àñ íàùóïàë åå, ïðèæàë ê ãðóäè è... ðàñïëàêàëñÿ.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Nimue spokojnie wyci¹gnê³a rêce, wyskandowa³a zaklêcie. Wisz¹cy na
stojaku gobelin zap³on¹³ nagle, rozjarzy³ siê feeri¹ ró¿nobarwnych
œwiate³ek.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Íèìóý ñïîêîéíî ïðîòÿíóëà ðóêó, ïðîèçíåñëà çàêëèíàíèå. Âèñÿùèé

íà ñòîÿêå ãîáåëåí íåîæèäàííî ðàçãîðåëñÿ, ðàñöâåë ôååðèåé ðàç-

íîöâåòíûõ îãîíüêîâ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

— A có¿eœ ty siê tak rozgada³, mielesz ozorem, a masz milczeæ!
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

— Òû ÷åãî òóò ðàçáîëòàëñÿ, ìåëåøü ÿçûêîì, òâîå äåëî ìîë-

÷àòü!
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Grupa saturatywna. Wszystkie czasowniki grupy saturatywnej t³umaczone
s¹ przez rosyjskie czasowniki zawieraj¹ce przedrostek íà-: nabiegaæ siê — íà-

áåãàòüñÿ; naczytaæ siê — íà÷èòàòüñÿ; najeœæ siê — íàåñòüñÿ; najeœæ siê
tak, ¿e... — íàåñòüñÿ òàê, ÷òî...; na³ykaæ siê dymu — íàãëîòàòüñÿ äûìó;
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napatrzyæ siê doœæ — íàñìîòðåòüñÿ (äîñòàòî÷íî); napatrzeæ siê (ju¿) —
íàñìîòðåòñÿ (äîñûòà); na¿reæ siê — íàæðàòüñÿ ïûëè33, np.:

— Szykuje nam siê weso³a noc — powiedzia³a do Klossa. — In-
spektor naczyta³ siê romansów kryminalnych i ma ochotê szukaæ mo-
tywów.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

— Íàì ïðåäñòîèò âåñåëàÿ íî÷ü, — âçäîõíóëà îíà. — Èíñ-

ïåêòîð ïîëèöèè íà÷èòàëñÿ êðèìèíàëüíûõ ðîìàíîâ è ïûòàåòñÿ

ðàñêðûòü ïðè÷èíó ñìåðòè Ðîñå.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

Zap³aci³em nieca³ego rubla, ale com siê na³yka³ dymu, a com siê
nas³ucha³!... Wystarczy mi tego na parê lat.

(B. Prus: Lalka)

Çàïëàòèë ÿ çà ýòî óäîâîëüñòâèå ìåíüøå ðóáëÿ, çàòî óæ äûìó

íàãëîòàëñÿ è óæ íàñëóøàëñÿ... Õâàòèò íà äîáðûõ íåñêîëüêî ëåò!
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Grupa finalno-pejoratywna i finalno-melioratywna augmentatywnego
rodzaju akcji. Wœród czasowników finalno-pejoratywnych i finalno-meliora-
tywnych pojawi³y siê: doczekaæ siê — äîæäàòüñÿ; dodzwoniæ siê — äîçâî-

íèòüñÿ; dogadaæ siê — äîãîâîðèòüñÿ; dotelefonowaæ siê — äîçâîíèòüñÿ, np.:

Nastêpnego dnia próbowa³em dodzwoniæ siê do Katarzyny, ale
w domu jej nie by³o, na uniwersytecie zaœ powiedziano mi, ¿e jest na
jakiejœ konferencji, a póŸniej, ¿e ju¿ wysz³a.

(K. Boruñ: Próg nieœmiertelnoœci)

Íà ñëåäóþùèé äåíü ÿ ïûòàëñÿ áûëî äîçâîíèòüñÿ äî Êàòàðèíû,

íî äîìà åå íå îêàçàëîñü, à â óíèâåðñèòåòå ìíå ñêàçàëè, ÷òî îíà

íà ñîâåùàíèè.
(K. Áîðóíü: Ãðàíü áåññìåðòèÿ)

Grupa absorpcyjna. Czasowniki grupy absorpcyjnej t³umaczone s¹ przez
rosyjskie czasowniki z przedrostkiem çà-: zaczytywaæ siê — çà÷èòûâàòüñÿ;
zakas³aæ siê, zakaszleæ siê — çàêàøëÿòüñÿ; zamyœliæ siê — çàäóìàòüñÿ; za-
patrzeæ siê — çàãëÿäåòüñÿ, np.:

— Owszem, znam legendê o wiedŸminie i wiedŸmince — odrzek³a
Condwiramurs. — Znam j¹ nie zawaham siê powiedzieæ, na wyrywki.
Podlotkiem bêd¹c, kocha³am tê historiê, zaczytywa³am siê ni¹.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Äà, ÿ çíàþ ëåãåíäó î âåäüìàêå è âåäüìà÷êå, — îòâåòèëà

Êîíäâèðàìóðñà. — Çíàþ è çàïðîñòî ìîãó ïåðåñêàçàòü ëþáîé åå
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îòðûâîê. Åùå áóäó÷è ñîâñåì ìàëåíüêîé, ÿ îáîæàëà ýòó èñòî-

ðèþ, çà÷èòûâàëàñü åþ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

— Zamyœli³eœ siê, Hans — us³ysza³ jej g³os — a mia³eœ mi coœ do
powiedzenia.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

— Î ÷åì òàê çàäóìàëñÿ, Ãàíñ? — íåîæèäàííî óñëûøàë îí

ãîëîñ Ãàííû.
(À. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

W przyk³adzie jednostkowym (zas³uchaæ siê — âñëóøaòüñÿ) wyst¹pi³
inny przedrostek.

Grupa czasowników augmentatywnego rodzaju akcji z innymi prefiksa-
mi. Wœród czasowników augmentatywnego rodzaju akcji z innymi prefiksami
pojawi³y siê czasowniki realizuj¹ce modele: ob (î-) + siê, przy- + siê, w- + siê,
wy- + siê. S¹ one t³umaczone przez czasowniki z formantami îá- + -ñÿ, ïðè- +
-ñÿ, â- + -ñÿ, a wœród ekwiwalentów czasowników modelu wy- + siê pojawi³
siê ekwiwalent zarówno z przedrostkiem ïðî-, jak i âû- (objeœæ siê — îáúå-

ñòüñÿ; przypatrywaæ siê — ïðèñìàòðèâàòüñÿ; przys³uchiwaæ siê — ïðèñëó-

øèâàòüñÿ; wczytaæ siê — â÷èòàòüñÿ; wpatrzeæ siê / wpatrywaæ siê — âãëÿ-

äûâàòüñÿ, âñìàòðèâàòüñÿ; wykichaæ siê — ïðî÷èõàòüñÿ; wyszumieæ siê —
âûøóìåòüñÿ:

Choæ objad³em siê œliwek a¿ do skutku, czu³em siê jak ogromny kne-
del nadziany œliwkow¹ miazg¹, na widok kubasa paruj¹cej herbaty
i pajdy domowego chleba grubo posmarowanej mas³em siad³em za
sto³em i zabra³em siê do ucztowania.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Õîòü îáúåëñÿ ÿ ñëèâàìè — ïðÿìî íå ÿ, à ýòàêèé îãðîìíûé âàðå-

íèê ñî ñëèâîâîé íà÷èíêîé, — ïðè âèäå êðóæêè ãîðÿ÷åãî ÷àÿ è êðà-

þõè äîìàøíåãî õëåáà, îáèëüíî íàìàçàííîãî ìàñëîì, óñåëñÿ ê ñòî-

ëó ï ïðèíÿëñÿ çà ïèðøåñòâî.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Dwa razy spotka³a j¹ straszna burza, raz w Alpach, drugi — na Mo-
rzu Œródziemnym. Truchleli najodwa¿niejsi, ale panna Izabela ze
œmiechem przys³uchiwa³a siê ³oskotowi druzgotanych ska³ i trzeszcze-
niu okrêtu, ani przypuszczaj¹c mo¿liwoœci niebezpieczeñstwa.

(B. Prus: Lalka)

Äâàæäû ïåðåæèëà îíà ñòðàøíóþ áóðþ: â Àëüïàõ è íà Ñðåäèçå-

ìíîì ìîðå. Ñàìûå îòâàæíûå ðîáåëè, íî ïàííà Èçàáåëëà ñî

ñìåõîì ïðèñëóøèâàëàñü ê ãðîõîòó äðîáÿùèõñÿ ñêàë è ê òðåñêó

êîðàáëÿ, íè íà ìèíóòêó íå äîïóñêàÿ âîçìîæíîñòè íåñ÷àñòüÿ.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)
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Wiewiórka trzyma³a w ³apkach obgryziony z ³upinki laskowy orzech
i równie¿ wpatrywa³a siê w niego.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Îíà ñèäåëà, áîÿçëèâî âñìàòðèâàÿñü â íåãî, à â ëàïàõ äåðæàëà

ÿäðûøêî ëåñíîãî îðåõà, î÷èùåííîå îò ñêîðëóïû.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

— Wyrozumialszym trza byæ — pouczy³ z naciskiem. — M³odzie¿
musi siê wyszumieæ. Jest dane powiedzenie, m³odzie¿ musi siê wyszu-

mieæ.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Íàäî áûòü ñíèñõîäèòåëüíûìè, — áðîñèë îí ïîó÷àþùå. —
Ìîëîäåæè íàäî âûøóìåòüñÿ. Åñòü ó íàñ òàêîå âûðàæåíèå: ìî-

ëîäåæè íàäî äàòü âûøóìåòüñÿ.
(A. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (23). Zna-
czenie augmentatywne wyra¿aj¹ ekwiwalenty augmentatywno-iteratywnego
RA: dopytywaæ siê — ðàññïðàøèâàòü; przypatrywaæ siê — ðàññìàòðèâàòü,
ðàçãëÿäûâàòü; wpatrywaæ siê — ðàçãëÿäûâàòü, np.:

I machinalnie przypatrywa³ siê niezwyk³ej fizjognomii damy, która wy-
biera³a neseserki.

(B. Prus: Lalka)

Ïðîäîëæàÿ ðàçìûøëÿòü, îí ìàøèíàëüíî ðàññìàòðèâàë íåîáû-

÷íóþ ôèçèîíîìèþ äàìû, âûáèðàâøåé íåñåññåð.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Nie mog¹c rozmawiaæ, przypatrywa³em siê okolicy.
(B. Prus: Lalka)

Ðàçãîâàðèâàòü íåëüçÿ áûëî, è ÿ ìîë÷à ðàçãëÿäûâàë îêðåñòíîñòè.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Odnotowano 9 przyk³adów ze znaczeniem augmentatywnym.
W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem innego RA bez zna-

czenia augmentatywnego (14) wyst¹pi³y czasowniki inicjalnego RA: rozchoro-
waæ siê (ze z³oœci) — çàõâîðàòü; rozæwierkaæ siê — çà÷èðèêàòü; rozdygotaæ
siê — çàäðîæàòü; rozjarzyæ siê — çàïûëàòü; rozkrzyczeæ siê — çàêðè÷àòü;
rozpaliæ siê — çàæå÷üñÿ; rozszaleæ siê — çàîðàòü, i delimitatywnego RA:
przypatrywaæ siê — ïîãëÿäåòü:

Nastêpny ciemnoró¿owy dziób zamigota³ w otworze skorupki i Kea
rozkrzycza³a siê ze szczêœcia.

(A. Zaniewski: Cywilizacja ptaków)

Âîò åùå îäèí òåìíî-ðîçîâûé êëþâèê ïîêàçàëñÿ â îòâåðñòèè ñêî-

ðëóïêè, è Êåÿ çàêðè÷àëà îò ñ÷àñòüÿ.
(A. Çàíåâñêèé: Öèâèëèçàöèÿ ïòèö)
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— Hm, wiêc jednak przywi¹za³a siê pani do mê¿a... W oczach
Niny rozpali³ siê p³omieñ.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

— Ãì, çíà÷èò, âñå-òàêè âû ïðèâÿçàíû ê íåìó... Â ãëàçàõ Íèíû

çàæåãñÿ îãîíåê.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

2.1.2.2.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (26)

Korpus zawiera 6 ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez formantu
modyfikacyjnego ze znaczeniem augmentatywnym: niemotywowanych: domy-
œliæ siê — äîãàäàòüñÿ; przypatrywaæ siê — ñëåäèòü çà..., íàáëþäàòüñÿ

çà...; rozko³ysaæ siê: rozko³ysane wierzcho³ki œwierków — áåñïîêîèòüñÿ:
áåñïîêîéíûå âåðõóøêè åëåé, i motywowanych: rozfiglowaæ siê — ðåçâèòüñÿ:

Wokulski nie mia³ odwagi wyjœæ z £azienek. Chodzi³ po drugiej stronie
sadzawki i z daleka przypatrywa³ siê migaj¹cej miêdzy drzewami sza-
rej sukni.

(B. Prus: Lalka)

Âîêóëüñêèé íèêàê íå ðåøàëñÿ óéòè èç ïàðêà. Îí õîäèë âçàä è âïå-

ðåä ïî äðóãóþ ñòîðîíó ïðóäà, èçäàëè ñëåäÿ çà ìåëüêàþùèì ñðåäè

çåëåíè ñåðûì ïëàòüåì.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Bywaj¹ takie poranki, kiedy wiatr buszuje w rozko³ysanych wierz-
cho³kach œwierków, klekocze ga³êziami w³oskich topól odartych z liœci,
wt³acza dym do kominów...

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Ñëó÷àþòñÿ òàêèå óòðà, êîãäà âåòåð øóìèò â áåñïîêîéíûõ âåð-

õóøêàõ åëåé, ñêðåæåùåò â ãîëûõ âåòâÿõ èòàëüÿíñêîãî òîïîëÿ,

çàãîíÿåò äûì îáðàòíî â äûìîõîä...
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Odnotowano ekwiwalenty czasowników bazowych (15) ewolutywów: roz-
biegaæ siê — áåãàòü; rozdŸwiêczeæ siê — òðåùàòü; rozdzwoniæ siê — çâå-

íåòü; rozterkotaæ siê — çâåíåòü; rozwrzeszczeæ siê — êðè÷àòü, a tak¿e cza-
sowników realizuj¹cych modele przy- + siê: przypatrywaæ siê — ñìîòðåòü;
przypatrywaæ siê (ca³ymi godzinami) — ãëÿäåòü (÷àñàìè); przys³uchiwaæ siê
— ñëóøàòü, oraz w- + siê: wpatrywaæ siê — ñìîòðåòü, np.:

Jedli, pili, milczeli, przys³uchuj¹c siê radoœci bawi¹cych siê ludzi.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Îíè åëè, ïèëè, ìîë÷àëè, ñëóøàëè, êàê âåñåëÿòñÿ ëþäè.
(A. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Dziêcio³ rozwrzeszcza³ siê, rozdŸwiêcza³, rozterkota³.
(A. Zaniewski: Cywilizacja ptaków)
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Äÿòåë ãðîìêî êðè÷àë, òðåùàë, çâåíåë.
(A. Çàíåâñêèé: Öèâèëèçàöèÿ ïòèö)

W t³umaczeniu wyra¿any jest stan rezultatywny bez odcienia augmenta-
tywnego, chyba ¿e podstawa zawiera ju¿ odcieñ augmentatywny; por. roz-
wrzeszczeæ siê — êðè÷àòü.

Grupa ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem bez formantu modyfika-
cyjnego bez znaczenia danego RA i niebêd¹cych ekwiwalentem czasownika
bazowego — nieliczna (5) — obejmuje: nas³uchaæ siê — âèäåòü; naœmiewaæ
siê — èçâîäèòü êîãî-ë.; przys³uchiwaæ siê — âûñëóøàòü; wyp³akaæ siê —
äîêëàäûâàòü; zapatrzyæ siê — çàãëÿíóòü, np.:

Lekcja by³a ostra. Pan Tomasz jednak przys³uchiwa³ siê jej z zadowo-
leniem, a panna Izabela prawie z podziwem.

(B. Prus: Lalka)

Çàìå÷àíèå áûëî åäêèì, îäíàêî ïàí Òîìàø âûñëóøàë åãî ñ óäî-

âîëüñòâèåì, à ïàííà Èçàáåëëà — ïî÷òè ñ èçóìëåíèåì.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

(...) pogmera³ w fusach ³y¿eczk¹, zapatrzy³ siê w dno b³otniste jakby
widzia³y tej czerni moj¹ czarn¹ przysz³oœæ (...)

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

(...) ïîìåøàë ëîæå÷êîé ãóùó íà äíå ñòàêàíà, çàãëÿíóë â ýòó ÷åð-

íîòó, áóäòî óñìîòðåë â íåé ìîå ÷åðíîå áóäóùåå (...)
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

2.1.2.2.2.3. Związki stałe (3)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych za pomoc¹ zwi¹zków sta³ych wy-
st¹pi³y zwi¹zki ze znaczeniem augmentatywnym: najeœæ siê strachu —
íàåñòüñÿ ñòðàõó; rozgadaæ siê — ïîíåñëî êîãî-ë.; rozp³akaæ siê — çàëèòü-

ñÿ ñëåçàìè ‘îá îáèëüíîì ïðîëèòèè ñëåç’ (ÁÀÑ), np.:

No, i ju¿ by³o po obiedzie, tylko najad³em siê strachu.
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Òàê è êîí÷èëñÿ ìîé îáåä: òîëüêî ñòðàõó íàåëñÿ.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Ciotka rozp³aka³a siê, a wtedy odezwa³ siê pan Domañski.
(B. Prus: Lalka)

Òåòêà çàëèëàñü ñëåçàìè; òîãäà âìåøàëñÿ Äîìàíñêèé.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

2.1.2.2.2.4. Ekwiwalent opisowy (1)

Odnotowano jeden przyk³ad ekwiwalentu opisowego ze znaczeniem aug-
mentatywnym: rozgadaæ siê — ñäåëàòüñÿ ñëîâîîõîòëèâûì:
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Stacho tak¿e rozgada³ siê, g³owa jego sta³a siê pusta i lecia³y przez
ni¹ myœli niewa¿kie, a olœniewaj¹ce.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Ñòàõ òîæå ñäåëàëñÿ ñëîâîîõîòëèâûì, â ãîëîâå ðîæäàëèñü

ñíîãñøèáàòåëüíûå èäåè, îäíà äðóãîé íåëåïåå.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

2.1.3. Ekwiwalenty augmentatywno-iteratywnego
rodzaju akcji

2.1.3.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników augmentatywno-
-iteratywnego rodzaju akcji w języku polskim (164)

2.1.3.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (91)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (86).
W grupie ekwiwalentów wyra¿anych czasownikami augmentatywno-iteratyw-
nego RA pojawi³y siê czasowniki z przedrostkami âû-, ðàç-/ðàñ- oraz ïðî-,
wœród których najwiêksza liczba u¿yæ dotyczy czasowników ðàçìàõèâàòü,
ðàñõàæèâàòü, ðàññïðàøèâàòü. Ekwiwalenty zawieraj¹ ten sam przedrostek,
np. ðàññóæäàòü, ðàçìûøëÿòü — rozmyœlaæ; âûêðèêèâàòü — wykrzykiwaæ,
lub inny przedrostek, np. ðàçìàõèâàòü — wymachiwaæ; ðàññïðàøèâàòü —
wypytywaæ; por.:

Âàðÿ óåçæàëà ðàíî óòðîì, çàíèìàëà î÷åðåäü, âûñòàèâàëà íà

ìîðîçå, (...)
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àâáàòà)

Waria jeŸdzi³a wczesnym rankiem, zajmowa³a kolejkê, wystawa³a na
mrozie (...)

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Âìåñòî ýòîãî îí ïðèíÿëñÿ äëèííî è íóäíî ðàññïðàøèâàòü Màëÿ-

íîâà î òåëåôîííûõ çâîíêàõ (...)
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Zamiast tego nudnie i drobiazgowo zacz¹³ wypytywaæ Malanowa o te-
lefony: (...)

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Czasownik przechadzaæ siê wyst¹pi³ jako ekwiwalent rosyjskich czasowni-
ków ðàçãóëèâàòü, ïðîãóëèâàòüñÿ, ðàñõàæèâàòü, np.:

Êàìèëë ìÿãêî è áåñøóìíî ðàñõàæèâàë ïî ëàáîðàòîðèè, ïîãëÿ-

äûâàÿ â îêíî, âûõîäèâøåå íà ñåâåð.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

2.1. Modyfikacje augmentatywne w jêzyku rosyjskim i polskim 179

12*



Kamil miêkko i bezszelestnie przechadza³ siê po laboratorium, spo-
gl¹daj¹c od czasu do czasu przez okno wychodz¹ce na pó³noc.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Îíè ïðîãóëèâàëèñü íà âîëå ïîä îãðîìíûì íàâåñîì íàðóæíîãî

âõîäà, ëèøü èçðåäêà íàâåäûâàÿñü èç âåñòèáþëÿ, íå ïîðà ëè èì

ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ñòàðøèì.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Przechadzali siê na wolnej przestrzeni po ogromnej hali dworca, od
czasu do czasu zagl¹daj¹c stamt¹d, by sprawdziæ, czy ju¿ nie czas
przy³¹czyæ siê do starszych.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (5). Odnoto-
wano 3 przyk³ady ze znaczeniem augmentatywnym: ðàçãëÿäûâàòü ñàïîãè —
wpatrywaæ siê w futrzane buty; ðàçäóìûâàòü — zamyœliæ siê; ðàñêóðèâàòü

òðóáêó — rozpalaæ fajkê:

Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷ âçÿë ñ ïåðèë ïëàù è ïîñòîÿë, ðàçãëÿäûâàÿ

ñâîè ìåõîâûå ñàïîãè.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Anatolij Sergiejewicz wzi¹³ p³aszcz z balustrady, chwilê sta³ wpatrzo-

ny w swoje futrzane buty.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

W 2 przyk³adach ekwiwalentem czasownika augmentatywno-iteratywnego RA
jest czasownik deminutywno-iteratywnego RA: ðàñïèâàòü ÷àé — popijaæ herba-
tê, oraz inicjalnego RA: ðàñêóðèâàòü ñèãàðåòó — zapalaæ papierosa; por.:

(...) çà êðóãëûì ñòîëîì ïîä âèñÿ÷åþ ëàìïîé ñèäåëè çà ñàìîâàðîì

è ðàñïèâàëè ÷àé õîçÿåâà ñ Àíòîíèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (...)
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

(...) przy okr¹g³ym stole pod wisz¹c¹ lamp¹ gospodarze wraz z Anto-
nin¹ Aleksandrown¹ popijali herbatê z samowara (...)

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Âàéíãàðòåí ðàñêóðèâàë ñèãàðåòó è ïîâåðõ îãîíüêà ñìîòðåë íà

Âå÷åðîâñêîãî.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Weingarten zapala³ papierosa i ponad p³omykiem zapa³ki patrzy³ na
Wieczerowskiego.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

2.1.3.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (65)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez formantu modyfi-
kacyjnego ze znaczeniem danego RA wyst¹pi³y przyk³ady, w których ekwiwa-
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lentem czasownika augmentatywno-iteratywnego RA jest czasownik ze zna-
czeniem augmentatywno-iteratywnym (36), np. ðàçìûøëÿòü — rozwa¿aæ,
zastanawiaæ siê; âûêðèêèâàòü — wrzeszczeæ; çàâûâàòü — drzeæ siê; ðàñ-

õàæèâàòü, ðàçãóëèâàòü, ïðîãóëèâàòüñÿ, ïðîõàæèâàòüñÿ — spacerowaæ34;
por.:

Çàìîë÷àëè è ãîðîæàíå, êàæäûé ïî-ñâîåìó ðàçìûøëÿÿ î òàèíñ-

òâåííûõ ñèëàõ ãåìîãëîáèíà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Zamilkli te¿ obywatele i ka¿dy na swój sposób zastanawia³ siê nad ta-
jemnicz¹ potêg¹ hemoglobiny.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ïîòîì îí ëåã æèâîòîì íà ïîë è, äîæäàâøèñü ïðèáûòèÿ ñàíè-

òàðîâ, ïðèíÿëñÿ âûêðèêèâàòü (...)
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Nastêpnie rzuci³ siê na pod³ogê, a kiedy przybyli sanitariusze, zacz¹³
wrzeszczeæ (...)

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Ekwiwalenty niewyrażające znaczenia augmentatywno-iteratywnego
(29). Wœród ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez formantu modyfi-
kacyjnego i niewyra¿aj¹cych znaczenia danego RA, a bêd¹cym ekwiwalentem
czasownika bazowego (27) wyró¿niæ mo¿na dwie podgrupy. W pierwszej pod-
grupie w tekœcie przek³adu jest mo¿liwe utworzenie czasownika wyra¿aj¹cego
RA, natomiast w drugiej podgrupie w tekœcie przek³adu nie sposób utworzyæ
czasownika wyra¿aj¹cego RA.

Wœród ekwiwalentów nale¿¹cych do pierwszej podgrupy pojawi³y siê
ekwiwalenty rosyjskich czasowników bazowych, niewyra¿aj¹ce modyfikacji
augmentatywnej, np. âûêðèêèâàòü — krzyczeæ, wo³aæ; çàâûâàòü — wyæ;
ðàçãëÿäûâàòü — patrzeæ; ðàçäóìûâàòü — myœleæ; ðàçìàõèâàòü — machaæ
(rêkami); ðàçìàõèâàòü áåäðàìè — ko³ysaæ siê w biodrach; ðàñïåâàòü —
œpiewaæ; ðàññïðaøèâàòü — pytaæ; ðàññóæäàòü — myœleæ; ðàñõàæèâàòü

— chodziæ; por.:

— Òàì ïóãîâêà åñòü òàêàÿ! — Âûêðèêèâàë Ôèëèïï

Ôèëèïïîâè÷, ñòàðàÿñü ïåðåêðè÷àòü âîäó, — íàæìèòå åå êíèçó...

Âíèç íàæèìàéòå! Âíèç!
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

— Tam jest taki guziczek! — wo³a³ Filip Filipowicz, staraj¹c siê
przekrzyczeæ wodê — trzeba go nacisn¹æ w dó³. W dó³, mówiê.

(M. Bu³hakow: Psie serce)
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grupy nale¿¹ tak¿e czasowniki ðàññêàçûâàòü — opowiadaæ; ðàçãîâàðèâàòü — rozmawiaæ.



(...) áîëüøå âñåõ ñðåäè íèõ ñóåòèëñÿ, áåãàë, ðàçìàõèâàë ðóêàìè,

òàùèë ÿùèêè è òÿíóë øëàíãè Ëåâ-Äóðåìàð Òîëñòîâ (...)
(À. Ñòðóãàöóèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

(...) najbardziej wœród nich krz¹ta³ siê i biega³, i macha³ rêkami,
ci¹gn¹³ skrzynki, rozwija³ wê¿e Lew Dudemar To³stow (...)

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Êàâàëåðèñò, íàãíóâøèñü ñ ñåäëà, ðàññïðàøèâàë ïðîõîæåãî, êàê

áëèæå ïðîåõàòü ê Ñòàðîìó ðûíêó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Jakiœ kawalerzysta pochyli³ siê w siodle i pyta³ przechodnia o drogê
na Stary Rynek.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Nieliczn¹ grupê stanowi¹ przyk³ady ekwiwalentów czasownika bazowego,
od których w jêzyku przek³adu nie jest mo¿liwe utworzenie czasownika tego
RA (ðàññóæäàòü — mówiæ35; âûêðèêèâàòü — wo³aæ36), np.:

Îí îáî âñåì ëþáåçíî ðàññóæäàë òåïåðü íåãðîìêèì è êàê áû

ïðîñòóæåííûì ãîëîñîì, ìå÷òàòåëüíî ãëÿäÿ â îäíó òî÷êó è íå

îïóñêàÿ è íå ïîäûìàÿ ãëàç, êàê ÷èòàþò ëåêöèè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Mówi³ teraz o tym wszystkim cichym i jakby przeziêbionym g³osem,
w rozmarzeniu patrz¹c w jeden punkt, nie spuszczaj¹c i nie podnosz¹c
wzroku, jak podczas wyk³adu.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Odnotowano 2 przyk³ady, w których wyst¹pi³y derywaty od ekwiwalentów
rosyjskiego czasownika bazowego: ðàçäóìûâàòü — namyœliæ siê; âûäåëû-

âàòü ôèãóðû — wykreœlaæ w powietrzu figury:

Ïîêà ÿ ðàçäóìûâàëà âûïèñàòü, äâàäöàòü êðàñíûõ êîðäîíîâ íà

äîðîãå íàñòàâèëè, ÷èõíóòü íåêóäà.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Zanim siê namyœli³am, ¿eby go wezwaæ, ponastawiali na drodze dwa-
dzieœcia czerwonych kordonów.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Îí âûäåëûâàë ðóêîÿòÿìè íåîáû÷àéíûå ôèãóðû è ïðè ýòîì ñâè-

ñòåë è äóäåë.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Rêkojeœciami wykreœla³ w powietrzu niezwyk³e figury, a gwizda³ przy
tym i tr¹bi³.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)
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35 Czasownik rozmawiaæ nie jest we wskazanym kontekœcie ekwiwalentem ðàññóæäàòü.
36 Czasownik wykrzykiwaæ jest derywatem od czasownika krzyczeæ.



2.1.3.1.3. Związki stałe

W czêœci rosyjsko-polskiej korpusu brak zwi¹zków sta³ych wœród ekwiwa-
lentów augmentatywno-iteratywnego RA.

2.1.3.1.4. Ekwiwalenty opisowe (8)

Odnotowano 7 przyk³adów, w których ekwiwalentami s¹ czasowniki bez
formantów modyfikacyjnych z okreœlnikami wskazuj¹cymi augmentatywnoœæ,
przy czym okreœlniki te wystêpuj¹ w tekœcie orygina³u i przek³adu. W tekœcie
polskim pojawi³y siê ekwiwalenty rosyjskich czasowników bazowych lub ich
synonimy: ðàçãëÿäûâàòü ñ ëþáîïûòñòâîì — patrzeæ z ciekawoœci¹; ðàñ-

ñìàòðèâàòü ñ èíòåðåñîì — patrzeæ z zaciekawieniem; íåìèëîñåðäíî íà-

õëåñòûâàòü — niemi³osiernie ok³adaæ; äîëãî ðàññìàòðèâàòü — d³ugo
ogl¹daæ; por.:

— Çíà÷èò, òû íå ïîíÿë, — ïðîèçíåñ Âå÷åðîâñêèé, ðàçãëÿ-

äûâàÿ ìåíÿ ñ ëþáîïûòñòâîì.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— A wiêc nie zrozumia³eœ — powiedzia³ Wieczerowski, patrz¹c na
mnie z ciekawoœci¹.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Odnotowano tak¿e wyst¹pienie okreœlnika augmentatywnego wy³¹cznie
w tekœcie przek³adu (ðàçìàõèâàòü ðóêàìè — zawziêcie gestykulowaæ):

Ïî äîðîãå áîëüíîé ðàçìàõèâàë ðóêàìè è ÷òî-òî áîëòàë, íå ïå-

ðåñòàâàÿ ñî ñòðàõîì äóìàòü î ïåðâîé âñòðå÷å ñ íàñòîÿùèìè

ñóìàñøåäøèìè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

W drodze chory zawziêcie gestykulowa³ i plót³ trzy po trzy, myœl¹c
z przera¿eniem o pierwszym spotkaniu z prawdziwymi wariatami.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Pojawi³y siê tak¿e okreœlniki wskazuj¹ce wysoki stopieñ natê¿enia akcji
(ñ ëþáîïûòñòâîì — z ciekawoœci¹; ñ èíòåðåñîì — z zaciekawieniem; íå-

ìèëîñåðäíî — niemi³osiernie, zawziêcie) oraz znaczn¹ rozci¹g³oœæ interwa³u
wype³nionego akcj¹ (äîëãî ðàññìàòðèâàòü — d³ugo ogl¹daæ).

Ekwiwalenty niewyrażające znaczenia augmentatywno-iteratywnego
(1). Odnotowano tylko jeden przyk³ad opisowy niewyra¿aj¹cy znaczenia aug-
mentatywno-iteratywnego (ïðîãóëèâàòüñÿ — wyjœæ na spacer):

— Êòî åãî çíàåò? Ìîæåò áûòü, îí áóäåò ïðîãóëèâàòüñÿ

â áîëüøîé êîìïàíèè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)
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— Kto go wie? Mo¿e przecie¿ wyjœæ na spacer w licznym towarzy-
stwie!

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

2.1.3.2. Ekwiwalenty polskich czasowników augmentatywno-
-iteratywnego rodzaju akcji w języku rosyjskim (42)

2.1.3.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (33)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (19).
W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem tego samego RA pojawi³y
siê ekwiwalenty z tym samym przedrostkiem: wyœmiewaæ kogoœ — âûñìå-

èâàòü; wypatrywaæ — âûñìàòðèâàòü; rozmyœlaæ — ðàçäóìûâàòü; wyczeki-
waæ — âûæèäàòü; i z innymi przedrostkami: wymachiwaæ — ðàçìàõèâàòü;
przechadzaæ siê — ïðîãóëèâàòüñÿ, ïðîõàæèâàòüñÿ; wypytywaæ — ðàññïðà-

øèâàòü; wygrywaæ — íàèãðûâàòü:

Wymachiwa³ ciê¿kimi rêkami, opowiadaj¹c o zdarzeniu, miota³ siê,
powtarza³ po wielekroæ ruchy postrzelonego ¿o³nierza.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Ðàññêàçûâàÿ î ñëó÷èâøåìñÿ, îí ðàçìàõèâàë òÿæåëûìè ðó÷èùàìè,

ñóåòèëñÿ è áåç êîíöà ïîâòîðÿë äâèæåíèÿ óáèòîãî ñîëäàòà.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

Avallac’h wygrywa³ na swej fletni ró¿ne skoczne melodyjki. Ciri, zasê-
piona, myœla³a intensywnie.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Àâàëëàê’õ íàèãðûâàë íà ñâîåé ôëåéòå ñèíêîïèðîâàííóþ ìåëî-

äèéêó. Ïîãðóñòíåâøàÿ Öèðè óñèëåííî ðàçìûøëÿëà.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Czasowniki tego RA z okreœlnikiem augmentatywnym rzadko pojawiaj¹ siê
w korpusie; por.:

Tu Kunicki zacz¹³ szczegó³owo wypytywaæ Nikodema o przebieg jego
misji w Warszawie i w Grodnie.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Òóò Êóíèöêèé ïðèíÿëñÿ â äåòàëÿõ âûñïðàøèâàòü Äûçìó î åãî

õëîïîòàõ â Âàðøàâå è â Ãðîäíî.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (14). Do tej
grupy ekwiwalentów nale¿y — wystêpuj¹cy 7-krotnie — czasownik nas³uchi-
waæ, który jest t³umaczony poprzez czasownik augmentatywny ïðèñëóøèâà-

òüñÿ; por.:
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Genera³ Blenheim Blenckert stan¹³ w strzemionach, wyci¹gn¹³ szyjê
jak ¿uraw, nas³uchiwa³ odg³osów bitwy.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ãåíåðàë Áëåíãåéì Áëåíêåðò ïîäíÿëñÿ íà ñòðåìåíàõ è âûòÿíóë

øåþ íà ìàíåð æóðàâëÿ, ïðèñëóøèâàÿñü ê çâóêàì áîÿ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem innego RA odnotowa-
no czasowniki deminutywno-iteratywnego i kumulatywnego RA (7 przy-
k³adów). Czasownik naœmiewaæ siê jest t³umaczony przez czasownik deminu-
tywno-iteratywnego RA ïîñìåèâàòüñÿ, a wyczekiwaæ — przez ïîäæèäàòü;
por.:

By dotrzymaæ kroku córeczkom hrabiów, bankierów, którym wszystko
przychodzi³o ³atwo, które naœmiewa³y siê z dziewuszki ze wsi (...)

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

×òîáû íå îòñòàâàòü îò ãðàôñêèõ è áàíêèðñêèõ äî÷åíåê, êîòî-

ðûì âñå äàâàëîñü èãðàþ÷è è êîòîðûå ïîñìåèâàëèñü íàä äåðå-

âåíñêîé äåâ÷îíêîé (...)
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Czasownik wygadywaæ (na kogoœ) zosta³ przet³umaczony przez czasownik
kumulatywny:

— Czego krzywisz siê? — A bo wygadujecie na mnie.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Íó, ÷åãî ìîðùèøüñÿ? — Ïîòîìó ÷òî íàãîâàðèâàåòå íà

ìåíÿ!
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

natomiast czasownik wysiadywaæ — przez czasownik augmentatywnego RA
çàñèæèâàòüñÿ:

Wysiadywa³ do póŸnej nocy, kreœl¹c robocze rysunki, o œwicie zasypia³
nad rajzbretem.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Ñòàõ âå÷åðàìè âñå äîëüøå çàñèæèâàëñÿ íàä êíèãîé, ïîäêðó÷èâàÿ

ôèòèëü â ãàñíóùåé êàðáèäíîé ëàìïå.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

W przek³adzie czasownika wykrzykiwaæ u¿yto czasownika deminutyw-
no-iteratywnego RA:

Wreszcie awansowali do rangi nadzorców i ju¿ z mostu wykrzykiwali

pouczenia i komendy (...)
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)
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Òóò-òî ãîëîäðàíöåâ ïðîèçâåëè â ñìîòðèòåëè, è òåïåðü îíè ëèøü

ñ ìîñòà ïîêðèêèâàëè, êîìàíäîâàëè, (...)
(Â. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

2.1.3.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (3)

Odnotowano 3 elementy niewyra¿aj¹ce znaczenia augmentatywno-iteratyw-
nego. Czasownik wypisywaæ zosta³ przet³umaczony przez ìàëåâàòü pot.
‘ïèñàòü êðàñêàìè ïëîõî, íåóìåëî èëè áåçâêóñíî’:

— Ten — wskaza³ Dennis, oganiaj¹c siê jednoczeœnie od much —
wypisywa³ na murach i p³otach g³upie napisy.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Âîí òîò, — óêàçàë Äåííèñ, îòãîíÿÿ ìóõ, — ìàëåâàë íà

ñòåíàõ è çàáîðàõ ãëóïûå íàäïèñè.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

natomiast czasownik wyburkiwaæ — przez îòâå÷àòü:

Dalej Pafnucy zobaczy³ wodnego szczura i porozmawia³ z nim przez
chwilê, ale wodny szczur by³ nietowarzyski, wiêc odpowiedzi na pyta-
nia wyburkiwa³ krótko i niechêtnie.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Ïîòîì Ïàôíóòèé âñòðåòèë âîäÿíóþ êðûñó è ñäåëàë ïîïûòêó ïî-

îáùàòüñÿ è ñ íåé. Íî âîäÿíûå êðûñû íå î÷åíü-òî îáùèòåëüíû,

âîò è ó ýòîé íå áûëî íèêàêîãî æåëàíèÿ ïîáîëòàòü, à íà âîïðîñû

îíà îòâå÷àëà îäíîñëîæíî è íåîõîòíî.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Natomiast ekwiwalentem czasownika wypatrywaæ (okazji) jest w prze-
k³adzie czasownik èñêàòü (âîçìîæíîñòü):

Po pierwsze, ciekawoœæ wrêcz j¹ pali³a, po drugie, nie przestawa³a
myœleæ o ucieczce i pilnie wypatrywa³a okazji.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Âî-ïåðâûõ, îíà ïðÿìî-òàêè ñãîðàëà îò ëþáîïûòñòâà, âî-âòîðûõ,

íå ïåðåñòàâàëà äóìàòü î áåãñòâå è âíèìàòåëüíî èñêàëà ìàëåé-

øóþ âîçìîæíîñòü.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

2.1.3.2.3. Związki stałe (3)

Czasownik wypytywaæ zosta³ przet³umaczony przez 2 sta³e zwi¹zki ze zna-
czeniem augmentatywno-iteratywnym: ëåçòü ñ âîïðîñàìè i îñûïàòü êîãî-í.
ãðàäîì âîïðîñîâ37:
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— Ale najlepszy sposób to jak najmniej gadaæ albo, broñ Bo¿e,
wypytywaæ!

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Ëó÷øå ðåæå îòêðûâàòü ðîò. È óæ áîæå ñîõðàíè ëåçòü ñ âî-

ïðîñàìè.
(Ò. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Zaczê³a go wypytywaæ, przy czym pytania tak szybko nastêpowa³y po
sobie, ¿e mimo dobrej woli nie móg³ na ¿adne z nich odpowiedzieæ.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Ïøåëåíñêàÿ òîò÷àñ îñûïàëà åãî ãðàäîì âîïðîñîâ, îí äàæå ðòà

íå óñïåë îòêðûòü äëÿ îòâåòà.
(Ò. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Ekwiwalentem czasownika wykrzykiwaæ jest zwi¹zek íàïåðåáîé ñîîá-

ùàòü:

Ju¿ chcia³am pos³aæ kogoœ po ciebie, bo mi tu ptaki wykrzykuj¹, ¿e
coœ siê wydarzy³o.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

À ÿ óæå ñîáèðàëàñü êîãî-íèáóäü ïîñëàòü çà òîáîé. Òóò ïòèöû

íàïåðåáîé ñîîáùàþò ìíå: â ëåñó ÷òî-òî ñëó÷èëîñü.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

2.1.3.2.4. Ekwiwalenty opisowe (3)

Czasownik wydzwaniaæ przet³umaczony zosta³ przez po³¹czenie czasowni-
ka çâîíèòü z okreœlnikiem augmentatywnym ïîâñþäó ‘âåçäå, âñþäó’, a cza-
sownik wykrzykiwaæ — przez po³¹czenie czasownika ñîîáùàòü z determina-
torem íàïåðåáîé ‘ïåðåáèâàÿ, ïðåðûâàÿ äðóã äðóãà (ãîâîðèòü, äåëàòü
÷òî-ë.)’, np.:

Wydzwaniam od godziny i nigdzie nie mogê pana z³apaæ.
(T. Boruñ: Próg nieœmiertelnoœci)

ß çâîíþ ïîâñþäó óæå öåëûé ÷àñ è íèãäå íå ìîãó âàñ ïîéìàòü.
(Ò. Áîðóíü: Ãðàíü áåññìåðòèÿ)

Odnotowano jeden przyk³ad z czasownikiem przesiadywaæ, przy czym
w t³umaczeniu wyst¹pi³ okreœlnik iteratywny, a znaczenie augmentatywne nie
zosta³o zrealizowane:

Fotel by³ na kó³kach. Przesiadywa³a na nim jej babka staruszka, po-
dobna do uschniêtego str¹czka fasoli (...)

(B. Czeszko: Pokolenie)

Êðåñëî áûëî íà êîëåñèêàõ. Íà íåì ñèäåëà èíîãäà åå áàáêà, ïîõî-

æàÿ íà âûñîõøèé ñòðó÷îê ôàñîëè (...)
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)
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2.1.4. Podsumowanie

Grupa czasowników ponadnormatywnego RA nie jest liczna — odnotowa-
no 26 przyk³adów w tekstach rosyjskich i 2 przyk³ady w tekstach polskich.
Wœród polskich ekwiwalentów najwiêcej wyst¹pi³o przyk³adów wyra¿onych
czasownikiem tego samego RA (9, czyli 35%) i czasowników bez formantu
modyfikacyjnego ze znaczeniem danego RA (7, czyli 26,9%). W pozosta³ych
grupach odnotowano przyk³ady jednostkowe. Rosyjskie ekwiwalenty reprezen-
tuj¹ 2 przyk³ady: ekwiwalent wyra¿ony tym samym RA oraz ekwiwalent
maj¹cy formê zwi¹zku frazeologicznego.

Czasowniki augmentatywnego RA zosta³y podzielone (STAWNICKA, 2009)
wed³ug sposobu derywacji na formacje prefiksalne i prefiksalno-postfiksalne.
W korpusie rosyjsko-polskim odnotowano 250 przyk³adów rosyjskich prefik-
salnych czasowników augmentatywnego RA, a w polsko-rosyjskim — 30
przyk³adów, czyli 8 razy mniej czasowników tego RA. Wœród ekwiwalentów
polskich najwiêksz¹ grupê stanowi¹ ekwiwalenty bez formantów modyfikacyj-
nych ze znaczeniem augmentatywnym (97, czyli 38,8%) typu: obserwowaæ,
przygl¹daæ siê, studiowaæ, zauwa¿yæ. Drug¹ pod wzglêdem liczebnoœci grupê
stanowi¹ ekwiwalenty tego samego RA (92, czyli 36,8%). Pozosta³e grupy
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TABELA XII. Ekwiwalenty augmentatywnych rodzajów akcji w jêzyku polskim i rosyjskim

Typ przek³adu

Typ

ekwiwalenty werbalne
z formantami modyfikacyjnymi

ekwiwalenty
werbalne

bez formantów
modyfikacyjnych
ze znaczeniem

danego RA

ekwiwalenty
wyra¿one

czasownikami
tego samego RA

ekwiwalenty
wyra¿one

czasownikami
innego RA

liczba procent liczba procent liczba procent

Ponadnormatywny

Przek³ad rosyjsko-polski 9 35,0 1 3,8 7 26,9

Przek³ad polsko-rosyjski 1 50,0 — — — —

Augmentatywny rodzaj akcji

Przek³ad rosyjsko-polski 92 36,8 6 2,4 97 38,8

Przek³ad polsko-rosyjski 22 73,3 — — — —

Augmentatywny rodzaj akcji (formacje

Przek³ad rosyjsko-polski 170 43,0 41 10,3 25 6,3

Przek³ad polsko-rosyjski 80 60,2 23 17,3 6 4,5

Augmentatywno-iteratywny

Przek³ad rosyjsko-polski 86 52,4 5 3,0 36 22,0

Przek³ad polsko-rosyjski 19 45,3 14 33,4 — —



ekwiwalentów licz¹ ju¿ znacznie mniej przyk³adów. Liczna jest grupa ekwiwa-
lentów wyra¿onych czasownikami bez formantów modyfikacyjnych niebê-
d¹cych zarówno ekwiwalentami czasownika bazowego (32, czyli 12,8%), jak
i ekwiwalentami rosyjskiego czasownika bazowego (7, czyli 2,8%), np. cza-
sowniki przestraszyæ, wystraszyæ jako ekwiwalenty ïåðåïóãàòü, íàïóãàòü

‘ñèëüíî èñïóãàòü’, przeprasowaæ, wyprasowaæ, odprasowaæ jako ekwiwalenty
îòóòþæèòü ‘òùàòåëüíî âûãëàäèòü’. Wœród polskich ekwiwalentów wy-
st¹pi³y wszystkie grupy z wyj¹tkiem ekwiwalentów opisowych, natomiast
wœród rosyjskich ekwiwalentów — jedynie 3 grupy. Najwiêksza jest grupa
ekwiwalentów tego samego RA (22, czyli 73,3%), pozosta³e grupy s¹ repre-
zentowane przez przyk³ady jednostkowe. W tych grupach modyfikacje znacze-
niowe RA nie zosta³y wyra¿one.

Liczna jest grupa czasowników prefiksalno-postfiksalnych augmentatywne-
go RA (398 przyk³adów w tekstach wyjœciowych rosyjskich i 133 przyk³ady
w tekstach polskich). W rosyjsko-polskiej czêœci korpusu najwiêksz¹ grupê sta-
nowi¹ ekwiwalenty tego samego RA (170, czyli 43%), podobnie jak w pol-
sko-rosyjskiej czêœci (80, czyli 60,2%). Ró¿nice w udziale procentowym tych
grup spowodowane s¹ wyst¹pieniem w polskim przek³adzie licznych grup,
w których znaczenie augmentatywne nie zosta³o wyra¿one: ekwiwalentów ro-
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(charakterystyka kwantytatywna)

ekwiwalentu

R a z e m

ekwiwalenty werbalne
bez formantów modyfikacyjnych

niewyra¿aj¹ce znaczenia danego RA

zwi¹zki sta³e
ekwiwlenty

opisoweekwiwalent
czasownika
bazowego

ekwiwalenty
niebêd¹ce ekwiwa-
lentem czasownika

bazowego

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent

rodzaj akcji

— — 5 19,0 1 3,8 3 11,5 26 100

— — — — 1 50,0 — — 2 100

(formacje prefiksalne)

7 2,8 32 12,8 1 0,4 15 6,0 250 100

3 10,0 5 16,7 — — — — 30 100

prefiksalno-postfiksalne)

59 14,8 66 16,6 22 5,3 15 3,7 398 100

15 11,3 5 3,7 3 2,3 1 0,7 133 100

rodzaj akcji

27 16,5 2 1,3 — — 8 4,8 164 100

— — 3 7,1 3 7,1 3 7,1 42 100



syjskich czasowników bazowych (59, czyli 14,8%) i ekwiwalentów wyra¿onych
czasownikami bez formantów modyfikacyjnych bez znaczenia RA (66, czyli
16,6%), np. çàáîëòàòüñÿ — gadaæ; ðàñêðè÷àòüñÿ — krzyczeæ; ðàçãîðåòüñÿ

— nagrzaæ siê. W t³umaczeniu na jêzyk polski wyst¹pi³y wszystkie grupy ekwi-
walentów, a w przek³adzie na jêzyk rosyjski brak okreœlników augmentatyw-
nych z ekwiwalentami czasowników bez formantów modyfikacyjnych. W prze-
k³adzie na jêzyk rosyjski drugie miejsce pod wzglêdem liczby ekwiwalentów
zajmuj¹ czasowniki innego RA (23, czyli 17,3%), w przek³adzie na jêzyk polski
plasuj¹ siê one na czwartym miejscu (41 przyk³adów, czyli 10,3%). Na pod-
kreœlenie zas³uguje pojawiaj¹ca siê w przek³adzie grupa polskich zwi¹zków
frazeologicznych i kolokacji (22, czyli 5,4%) typu parskn¹æ œmiechem
(ðàññìåÿòüñÿ), popaœæ w rozdra¿nienie (ðàññòðîèòüñÿ), rozpuœciæ siê jak
dziadowski bicz (èçáàëîâàòüñÿ). W t³umaczeniu polsko-rosyjskim pojawi³y siê
tylko 3 takie przyk³ady (2,3%), np. rozp³akaæ siê — çàëèòüñÿ ñëåçàìè. W obu
jêzykach odnotowano jednostkowe przyk³ady ekwiwalentów opisowych (3,7%
w t³umaczeniu na jêzyk polski, 2,3% w t³umaczeniu na jêzyk rosyjski).

Wœród ekwiwalentów augmentatywno-iteratywnego rodzaju akcji (164 przy-
k³ady w tekstach rosyjskich i 42 przyk³ady, czyli 4 razy mniej, w powieœciach
polskich) w jêzyku polskim jako jêzyku przek³adu zdecydowanie przewa¿aj¹
ekwiwalenty tego samego RA (86, czyli 52,4%), podobnie jak w jêzyku rosyj-
skim (19, czyli 45,2%). Na szczególn¹ uwagê zas³uguje grupa ekwiwalentów
polskich wyra¿onych czasownikami bez formantów modyfikacyjnych ze zna-
czeniem augmentatywno-iteratywnym (36 przyk³adów, czyli 22%), np. ðàç-

ìûøëÿòü — rozwa¿aæ; âûêðèêèâàòü — wrzeszczeæ, oraz grupa ekwiwalen-
tów rosyjskich czasowników bazowych (27, czyli 16,5%), np. ðàçìàõèâàòü —
machaæ (rêkami); ðàññïðàøèâàòü — pytaæ; âûêðèêèâàòü — wo³aæ. Takich
grup brak w t³umaczeniu na jêzyk rosyjski. W przek³adzie na jêzyk rosyjski na
drugim miejscu wyst¹pi³y ekwiwalenty innych RA — augmentatywnego, demi-
nutywno-iteratywnego i kumulatywnego.

2.2. Modyfikacje deminutywne w języku rosyjskim
i polskim

Wœród deminutywnych RA, oznaczaj¹cych niski stopieñ intensywnoœci ak-
cji / ograniczony zakres realizacji akcji / objêcie akcj¹ tylko czêœci przedmio-
tu, wyró¿niæ mo¿na: kwantytatywno-intensywne RA, kwantytatywno-efektyw-
ne RA oraz kwantytatywno-zakresowe RA. Osobn¹ grupê stanowi¹ czasowniki
akcji odnosz¹ce siê do rezultatu nieodpowiadaj¹cego normie.
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Poni¿ej zostan¹ omówione ekwiwalenty nastêpuj¹cych rodzajów akcji: de-
minutywnego RA sensu stricto: ïîâûñîõíóòü; podeschn¹æ, nadgryŸæ, przybru-
dziæ sukienkê; deminutywno-iteratywnego RA: íàñâèñòûâàòü; podzwaniaæ;
oraz podnormatywnego RA: íåäîâûïîëíèòü ïëàí; niedos³yszeæ.

W tabeli XIII zamieszczono rodzaje akcji o niskim stopniu intensywnoœci /
ograniczonym zakresie realizacji akcji, charakteryzuj¹ce siê objêciem akcj¹
tylko czêœci przedmiotu.

TABELA XIII. Deminutywne rodzaje akcji w jêzyku rosyjskim i polskim ze wskazaniem forman-
tów modyfikacyjnych

Jêzyk rosyjski Formanty modyfikacyjne Jêzyk polski

Podnormatywny rodzaj akcji

Intensywnoœæ / efektywnoœæ nieosi¹gaj¹ca normy

íåäîâàðèòü ìÿñî nedo- niedowidzieæ

Deminutywny rodzaj akcji

Akcja o niewielkiej intensywnoœci / efektywnoœci; oddzielenie czêœci od ca³oœci

— na- naci¹æ

íàäïèëèòü äîñêó nad- nadgryŸæ coœ, nad³amaæ
ga³¹zkê

îáëîìàòü âåòêó o-/ob- ob³amaæ ga³¹zkê

îòïèòü ñî ñòàêàíà ot- i od- odsypaæ, odci¹æ

ïîïðèâûêíóòü, ïîîòäîõíóòü po- —

ïîäçàêóñèòü, ïîäçàáûòü pod- podszkoliæ, podrujnowaæ

ïðèçàäóìàòüñÿ,
ïðèóòèõíóòü

pri- i przy- przymizernieæ, przybrudziæ
coœ

— prze- przepraæ, przetrzeæ

— u- u³amaæ, ukroiæ

çàìûòü za- zapraæ

Deminutywno-iteratywny rodzaj akcji (przedrostek + sufiks iteratywny)

Akcje iteratywne powtarzaj¹ce siê / rozcz³onkowane (nieregularna powtarzalnoœæ i/lub
os³abiona intensywnoœæ)

íàèãðûâàòü, íàñâèñòûâàòü na- + sufiks iteratywny naœpiewywaæ

ïåðåçâàíèâàòü,
ïåðåñòóêèâàòü

pere- i prze- + sufiks ite-
ratywny

przeb¹kiwaæ, przegwizdywaæ

ïîêàøëèâàòü, ïîñèæèâàòü po- + sufiks iteratywny pop³akiwaæ, popatrywaæ

ïîäøó÷èâàòü pod- + sufiks iteratywny podœpiewywaæ

ïðèáàëèâàòü pri- i przy- + sufiks iter-
atywny

przylegiwaæ

âçäðàãèâàòü, âçáëåñêèâàòü vz-/vs- + sufiks iteratywny —
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2.2.1. Ekwiwalenty podnormatywnego rodzaju akcji

2.2.1.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników podnormatywnego
rodzaju akcji w języku polskim (17)

2.2.1.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (15)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (15).
Wœród ekwiwalentów wyra¿anych czasownikiem podnormatywnego rodzaju
akcji wyst¹pi³y czasowniki z przedrostkiem do- z negacj¹. Czasownik rosyjski
íåäîñûïàòü wyst¹pi³ w znaczeniu ‘ïîñòîÿííî íå âûñûïàòüñÿ, ñïàòü ìåí-
üøå, ÷åì ýòî íåîáõîäèìî’, a íåäîåäàòü — w znaczeniu ‘åñòü íåäîñò-
àòî÷íî, ïëîõî ïèòàòüñÿ’38:

Åãî ïÿòü ðàç àðåñòîâûâàëè, ññûëàëè, îí áåæàë èç ññûëêè, ñêðû-

âàëñÿ, íåäîåäàë, íåäîñûïàë — ðàäè ÷åãî?
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Piêæ razy go aresztowano, zsy³ano go na Syberiê, ucieka³ z zes³ania,
ukrywa³ siê, nie dojada³, nie dosypia³ — w imiê czego?

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ujawni³a siê tendencja do wyra¿ania znaczenia os³abienia normy przez
czasowniki z przedrostkiem do- z negacj¹39:

— Òû åãî íåäîîöåíèâàåøü. Âèòàëèê — âåñüìà âëèÿòåëüíûé

ãðàæäàíèí.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Nie doceniasz go. Witalij to doœæ wp³ywowy obywatel40.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Czasownik íåäîãîâîðèòü ma znaczenie ‘íå âñå âûñêàçàòü, óìîë÷àòü
î ÷åì-ë.’ (ÁÒÑ)41. Poni¿szy kontekst wskazuje jednak znaczenie ‘nie dopowie-
dzieæ do koñca’:

Âäðóã Îñòàï, íåäîãîâîðèâ, áðîñèëñÿ çà êàêèì-òî ãðàæäàíèíîì,

øàãîâ ÷åðåç äåñÿòü íàñòèã åãî è ñòàë îæèâëåííî ñ íèì áåñå-

äîâàòü.
(È. Èëüô, E. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)
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38 Por. tak¿e íåäîïèâàòü è íåäîåäàòü ‘æèòü âïðîãîëîäü’ (ÁÀÑ).
39 Por. uwagi H. WRÓBLA (1986: 417) o znaczeniu doprowadzenia czynnoœci do kresu rozu-

mianego jako wymagana norma przejawiaj¹cym siê w pewnej liczbie czasowników zaprzeczo-
nych, np. nie dopiec chleba, nie dokwasiæ ogórków.

40 Por. nie doceni³ ‘nieprawda, ¿e doceni³’, nie doceni³ ‘nie w pe³ni doceniæ’.
41 Por. tak¿e ‘ãîâîðèòü íå âñå, ñêðûâàòü, óòàèâàòü ÷àñòü ñâîèõ ìûñëåé, íàìåðåíèé’

(Åô).



Ale Ostap nie dokoñczy³, tylko rzuci³ siê w pogoñ za jakimœ przechod-
niem, dopêdzi³ go i wda³ siê z nim w o¿ywion¹ rozmowê42.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji. Wœród
ekwiwalentów podnormatywnego RA brak ekwiwalentów wyra¿onych czasow-
nikami innego RA.

2.2.1.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego

Wœród ekwiwalentów werbalnych bez formantu modyfikacyjnego wyst¹pi³
ekwiwalent rosyjskiego czasownika bazowego z negacj¹ íåäîëþáëèâàòü ‘÷óâ-
ñòâîâàòü íåêîòîðîå íåðàñïîëîæåíèå, íåïðèÿçíü ê êîìó-, ÷åìó-ë.’ — nie lu-
biæ kogoœ:

Àíòèïîâ íåäîëþáëèâàåò ìåíÿ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Antipow nie lubi mnie.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

2.2.1.1.3. Związki stałe (1)

Odnotowano ekwiwalent czasownika íåäîëþáëèâàòü:

Ìàëîâ íåäîëþáëèâàë Ñàøó.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Ma³ow nie darzy³ Saszy sympati¹.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

2.2.1.1.4. Ekwiwalenty opisowe

W korpusie brak ekwiwalentów opisowych rosyjskich czasowników pod-
normatywnego RA.
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42 Por. jednak w przek³adzie zanegowanie znaczenia doprowadzenia czynnoœci do kresu ro-
zumianego jako wymagana norma:

Òû íåäîãîâàðèâàåøü, òû ÷òî-òî ñêðûâàåøü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Czegoœ nie dopowiadasz, coœ ukrywasz.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

13 — Studium...



2.2.1.2. Ekwiwalenty polskich czasowników podnormatywnego
rodzaju akcji w języku rosyjskim (7)

2.2.1.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (7)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (7).
Odnotowano jedynie grupê ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem tego sa-
mego rodzaju akcji.

W tekœcie rosyjskim wyst¹pi³ czasownik íåäîîöåíèòü jako ekwiwalent
polskiego czasownika doceniæ z negacj¹ oraz z przys³ówkiem nisko (4 przy-
k³ady), np.:

Niemcy nie doceniali S³owian i ich wywiadu. Drogo za to zap³acili.
(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Íåìöû íåäîîöåíèëè ñëàâÿí è èõ ðàçâåäêó. Çà ýòî îíè äîðîãî çà-

ïëàòèëè.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

W t³umaczeniu na jêzyk rosyjski odnotowano tak¿e przyk³ady, w których
pojawi³y siê czasowniki podnormatywnego rodzaju akcji, podczas gdy w tekœ-
cie orygina³u brak takich czasowników, np.:

(...) Pafnucemu zrobi³o siê s³abo. Balbina potraktowa³a to pob³a¿li-

wie.
(J. Chmielewska: Pafnucy)

(...) Ïàôíóòèþ ñòàëî ïëîõî. Áàëüáèíà æå, êàçàëîñü, íåäîîöå-

íèâàëà ãðîçèâøóþ åé îïàñíîñòü.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

2.2.2. Ekwiwalenty deminutywnego rodzaju akcji

2.2.2.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników deminutywnego
rodzaju akcji w języku polskim (164)

2.2.2.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (62)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (58).
Wœród ekwiwalentów tego samego RA wyst¹pi³y czasowniki z tym samym
przedrostkiem. Ekwiwalentami rosyjskich czasowników z przedrostkiem ïðè-
s¹ polskie czasowniki z przedrostkiem przy-: ïðèêðyòèòü — przyciszyæ;
ïðèïóäðèòü — przypudrowaæ; ïðèñàæèâàòüñÿ — przysiadaæ siê; ïðèñåñòü

/ ïðèñåäàòü — przysi¹œæ / przysiadaæ / przykucn¹æ; ïðèòèõíóòü — przy-
cichn¹æ, przygasn¹æ (o kimœ); ïðèòóïëÿòü — przytêpiaæ; ïðèòóøèòü ñâåò

194 2. Modyfikacje kwantyfikacyjne w jêzyku rosyjskim i polskim...



— przygasiæ œwiat³a; ïðèîñòàíîâèòüñÿ43 — przystan¹æ. Natomiast ekwiwa-
lentami rosyjskich czasowników z przedrostkiem ïîä- s¹ polskie czasowniki z
przedrostkiem pod-: ïîäæàðèòü êàðòîôåëü — podsma¿yæ kartofli; ïîäêðà-

ñèòü — podmalowaæ; ïîäìàçàòü ãóáû — podmalowaæ usta; ïîäîãðåòü

âîäó — podgrzaæ wodê; íåñêîëüêî ïîäñîõíóòü — nieco podeschn¹æ44; ïîä-

ñòðè÷ü — podci¹æ:

Ïîòîì òîëïà óìåíüøèëàñü, èç ìàãàçèíà ñòàëè âûõîäèòü ðåæå,

âíóòðè ïðèòóøèëè ñâåò.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Potem ludzi zaczê³o ubywaæ, ze sklepu wychodzi³o coraz mniej klien-
tów, wewn¹trz przygaszono œwiat³a.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Âèêà íåòîðîïëèâî ïîïðàâèëà ïðè÷åñêó, ñíîâà ïîäìàçàëà ãóáû,

íàäåëà ñâîå ïëàòüå, ðàñøèòîå áèñåðîì.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Wika nie œpiesz¹c siê poprawi³a fryzurê, podmalowa³a usta i w³o¿y³a
swoj¹ naszywan¹ sukniê.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Êîãäà ÷åðíûé îò âëàãè ïàðêåò íåñêîëüêî ïîäñîõ, âñå çåðêàëà ïî-

êðûëèñü áàííûì íàëåòîì è çâîíêè ïðåêðàòèëèñü.
(M. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Kiedy czarny od wody parkiet nieco podsech³ wszystkie lustra pokry³
³aziebny nalot i dzwonki umilk³y.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

Wœród ekwiwalentów z innymi przedrostkami nale¿y wymieniæ polskie
czasowniki deminutywne z przedrostkiem przy- jako ekwiwalenty rosyjskich
czasowników z przedrostkiem ïîä-: ïîäñåñòü — przysi¹œæ siê; ïîäñòðèãàòü

áîðîäó — przystrzygaæ brodê; ïîäñòðè÷ü ñåäèíó — przystrzyc siwiznê; ïîä-

ðóìÿíèòüñÿ — przyrumieniæ siê; ïîäñòðè÷ü — przystrzyc. Oto kilka przy-
k³adów:

Îòîäâèíóâ ãîðøêè â ñòîðîíó, îíà âûòàùèëà èç ãëóáèíû ïèðîã íà

æåëåçíîì ëèñòå, îäíèì ìàõîì ïåðåâåðíóëà åãî âåðõíåé êîðî÷êîé

âíèç è íà ìèíóòó çàäâèíóëà íàçàä ïîäðóìÿíèòüñÿ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Odsunê³a garnki na bok i wyci¹gnê³a z g³êbi placek na blasze, jednym
ruchem przewróci³a go na drug¹ stronê i wstawi³a na chwilkê z po-
wrotem, ¿eby siê przyrumieni³.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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43 Ïðèîñòàíîâèòüñÿ ‘îñòàíîâèòüñÿ íà íåêîòîðîå âðåìÿ; âðåìåííî ïðåêðàòèòüñÿ’.
44 Tak¿e z okreœlnikami deminutywnoœci.



W obrêbie grupy partytywnej wyst¹pi³y ekwiwalenty z tym samym przed-
rostkiem: îòêóñèòü — odgryŸæ; îòëîìèòü êóñîê êîëáàñû — oderwaæ
kawa³ek kie³basy; îòëîìèòüñÿ — od³amaæ siê; îòîðâàòüñÿ — oderwaæ siê;
îòðåçàòü — odkroiæ; îòðóáàòü ãîëîâó — odr¹bywaæ g³owê, oraz z przedrost-
kiem u-: îòêóñèòü — ugryŸæ; îòïèëèòü — upi³owaæ; îòîðâàòü — urwaæ;
îòïèòü íåñêîëüêî ãëîòêîâ — upiæ kilka ³yków; îòðåçàòü — uci¹æ, np.:

Ìàðóñÿ ñíîâà îòðåçàëà èì ïî êóñêó.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Marusia znów odkroi³a im po kawa³ku.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Êîëÿ íàëèë âîäû â ñòàêàí, îòïèë íåñêîëüêî ãëîòêîâ è ïîñìî-

òðåë â îêíî.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Kola nala³ wody do szklanki, upi³ kilka ³yków i popatrzy³ przez okno.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ekwiwalent wyrażony czasownikiem innego rodzaju akcji (4). Odnoto-
wano 4 przyk³ady, w których ka¿dy z czasowników deminutywnych jest t³u-
maczony przez inny RA, niewyra¿aj¹cy znaczernia deminutywnego:
• semelfaktywny RA:

Ãîðáîâñêèé, îòëîæèâ ñîëîìèíêó, îòõëåáíóë ïðÿìî èç ñòàêàíà.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Gorbowski od³o¿y³ s³omkê i ³ykn¹³ wprost ze szklanki.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

• delimitatywny RA:

Îí ñêó÷íî ïðîøåëñÿ â ïðèåìíóþ è ëåãîíüêî ïîäâûë òàì íà ñîáñ-

òâåííîå îòðàæåíèå.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Smêtnie przespacerowa³ siê do poczekalni i tam cichutko powy³ do
swojego odbicia.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

• inicjalny RA:

— ß òÿæêî ðàíåííûé ïðè îïåðàöèè, — õìóðî ïîäâûë Øà-

ðèêîâ, — ìåíÿ, âèøü, êàê îòäåëàëè, — è îí ïîêàçàë íà ãîëîâó.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

— Jestem ciê¿ko ranny przy operacji — posêpnie zawy³ Szarikow.
— Widzisz, jak mnie urz¹dzili. — Pokaza³ na g³owê45.

(M. Bu³hakow: Psie serce)
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45 W ostatnim przyk³adzie ze wzglêdu na u¿ycie czasownika kategorii verbum dicendi
w mowie niezale¿nej w œrodku wypowiedzi mo¿na mówiæ o znaczeniu perfektowym, czasownik



• suplementarny RA:

Ïîäáàäðèâàé ìåíÿ è íå äàâàé îïîìíèòüñÿ46.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Dodawaj mi otuchy i nie pozwalaj siê opamiêtaæ.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

2.2.2.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (84)

W tekstach rosyjskich pojawi³y siê czasowniki bez formanów modyfikacyj-
nych ze znaczeniem deminutywnym (11 przyk³adów), np. ïðèïîäíÿòü

(çàíàâåñó), ïðèîòêðûòü äâåðü / äâåðöó, których ekwiwalentem jest czasow-
nik uchyliæ47:

Âîò, äîêòîð, ÷òî ïîëó÷àåòñÿ, êîãäà èññëåäîâàòåëü âìåñòî òîãî,

÷òîáû èäòè ïàðàëëåëüíî è îùóïüþ ñ ïðèðîäîé, ôîðñèðóåò âî-

ïðîñ è ïðèïîäûìàåò çàâåñó: íà, ïîëó÷àé Øàðèêîâà è åøü åãî

ñ êàøåé.
(M. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Oto, doktorze, co siê dzieje, kiedy eksperyment zamiast iœæ ostro¿nie
równolegle z natur¹, forsuje problem i uchyla zas³ony — masz czego
chcia³eœ — Szarikowa z dobrodziejstwem inwentarza.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

Â çàëå ïðîèçîøëî íå÷òî, òàê ñèëüíî çàèíòåðåñîâàâøåå Áåíäåðà,

÷òî îí ïðèîòêðûë äâåðü è ñòàë ïðèñëóøèâàòüñÿ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

W sali zasz³o coœ tak interesuj¹cego, ¿e uchyli³ drzwi i zacz¹³
nas³uchiwaæ.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Czasownik uchyliæ wyst¹pi³ tak¿e jako ekwiwalent czasownika ïðèîòîä-

âèíóòü (âàãîííóþ äâåðü):

Îí îñòîðîæíî ñïóñòèëñÿ ñ êðàÿ ïîëàòåé è òèõîíüêî, ÷òîáû íè-

êîãî íå áóäèòü, ïðèîòîäâèíóë âàãîííóþ äâåðü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Zsun¹³ siê ostro¿nie z pó³ki i cichutko, ¿eby nikogo nie zbudziæ, uchy-

li³ drzwi wagonu.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

2.2. Modyfikacje deminutywne w jêzyku rosyjskim i polskim 197

zawyæ mo¿na zatem rozpatrywaæ jako inicjalny (ÏÐÎÊÎÏÎÂÈ×, 1982: 119—121; STAWNICKA,
2002: 139).

46 Ïîäáîäðèòü ‘íåñêîëüêî, íåìíîãî îáîäðèòü’.
47 Uchyliæ a) ‘otworzyæ coœ czêœciowo’, b) ‘trochê odsun¹æ, aby coœ ods³oniæ; odchyliæ’:

Uchyliæ firankê (USJP).



W jednym przyk³adzie pojawi³ siê dodatkowo okreœlnik deminutywny:
ïðèîòêðûòüñÿ — uchyliæ siê nieco:

Äâåðöà ïðèîòêðûëàñü, îòòóäà âûëåòåëè ïóñòûå êîðîáêè èç-ïîä

óëüìîòðîíîâ, è „ãåïàðä” óì÷àëñÿ â ñòåïü.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Drzwiczki uchyli³y siê nieco, wypad³y stamt¹d puste skrzynki po
ulmotronach i gepard pomkn¹³ w step.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Wœród ekwiwalentów rosyjskich czasowników bazowych (52) mo¿na wy-
ró¿niæ takie, od których w jêzyku przek³adu mo¿na utworzyæ czasownik demi-
nutywnego RA, oraz takie, od których nie jest mo¿liwe utworzenie czasownika
wyra¿aj¹cego deminutywny RA.

Odnotowano równie¿ ekwiwalenty rosyjskiego czasownika bazowego dane-
go RA, od którego mo¿na by³oby utworzyæ czasownik wyra¿aj¹cy RA, ale
w przek³adzie pojawi³ siê ekwiwalent czasownika bazowego, np. ïîäñëó-

øèâàòü — s³yszeæ48; ïîäòàëêèâàòü — pchaæ; ïîäòðóíèòü49 — ¿artowaæ
(por. podœmiewaæ siê); ïðèùóðèâàòüñÿ — mru¿yæ:

È îïÿòü-òàêè, ñëîâíî ïîäñëóøàâ ìîè ìûñëè, îíà ïðîèçíåñëà: —
È ñîâñåì íåâàæíî, êàêîå ðåøåíèå òû ïðèìåøü.

(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

I znowu, jakby s³ysz¹c moje myœli, Irka powiedzia³a: — To jest
zupe³nie niewa¿ne, jak¹ podejmiesz decyzjê.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Íàä ýòèì ïîòîì äîëãî ñìåÿëèñü. Íàä Ùóñåâûì âîîáùå ïîä-

òðóíèâàëè.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Z tego wydarzenia d³ugo siê potem œmiano. W ogóle chêtnie sobie
¿artowano ze Szczusiewa.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ìàëü÷èê, ïî-âçðîñëîìó ïðèùóðÿñü, ñìîòðåë íà Âå÷åðîâñêîãî

è ãðîçèë åìó èçìàçàííûì â øîêîëàäå ïàëüöåì.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Ch³opczyk mru¿¹c oczy jak doros³y, patrzy³ na Wieczerowskiego i gro-
zi³ mu palcem umazanym w czekoladzie.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

W przyk³adzie:

Èïïîëèò Ìàòâååâè÷ ïðèïîäíÿë ëîêîòü, íî íå ïîñìåë äàæå ïèêíóòü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)
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48 W przek³adzie wskazano stan rezultatywny.
49 Ïîäòðóíèòü ‘ïîäøóòèòü, ñëåãêà ïîñìåÿòüñÿ’.



Hipolit Matwiejewicz zas³oni³ twarz ³okciem, ale nawet nie pisn¹³.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

mo¿na by³o u¿yæ innego czasownika z tym samym rdzeniem, który wyra¿a³by
znaczenie deminutywne, w t³umaczeniu pojawi³ siê jednak czasownik niewyra-
¿aj¹cy znaczenia deminutywnego (ïðèïîäíÿòü ‘ñëåãêà ïîäíÿòü’ — za-
s³oniæ)50.

Odnotowano tak¿e ekwiwalenty rosyjskiego czasownika bazowego, od któ-
rych nie mo¿na utworzyæ w jêzyku przek³adu czasownika wyra¿aj¹cego RA:
ïðèâñòàòü — unieœæ siê; ïðèîñòàíîâèòü51 — zatrzymaæ, przerwaæ; ïðè-

îòêðûòü (îòêðûòü) — otworzyæ; ïðèîòêðûòü ïëå÷î — obna¿yæ ramiê;
ïðèïîäíÿòü ‘ñëåãêà ïîäíÿòü’ — zadrzeæ do góry, podnieœæ; ïðèïîäíÿòü

ïîëó ðÿñû, ðÿñó — odwin¹³ po³ê riasy, sutannê; ïðèïîäíÿòü ïîêðîâó —
zdj¹æ obicie; ïðèïîäíÿòüñÿ — wstaæ, unieœæ siê, podnieœæ siê; ïðèïîäíÿòüñÿ

íà ëîêòå — wesprzeæ siê na ³okciu; ïîïðèäåðæàòü ðàçã. ‘íåìíîãî ïðè-
äåðæàòü’ — zatrzymaæ52; ïðèïóõíóòü — obrzmieæ; ïîäòîëêíóòü53 — tr¹ciæ:

Òóò Øàðèêîâ èñïóãàëñÿ è ïðèîòêðûë ðîò.
(M. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Tu Szarikow przestraszy³ siê i otworzy³ usta.
(M. Bu³hakow: Psie serce)

Ïðè ïîÿâëåíèè Æèâàãî îí âåæëèâî ïðèïîäíÿëñÿ è ïåðåìåíèë

ñâîþ ïîëóëåæà÷óþ ïîçó íà áîëåå ïðèëè÷íóþ ñèäÿ÷óþ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Na widok doktora uniós³ siê uprzejmie i zmieni³ pozycjê z pó³le¿¹cej
na przyzwoitsz¹, siedz¹c¹.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Czasowniki niedokonane s¹ ekwiwalentami rosyjskich wtórnych formacji
imperfektywnych: ïðèùóðèòüñÿ — mru¿yæ; ïîäòàëêèâàòü — pchaæ; ïîä-

ñëóøèâàòü — s³yszeæ:

Ìàëü÷èê, ïî-âçðîñëîìó ïðèùóðÿñü, ñìîòðåë íà Âå÷åðîâñêîãî

è ãðîçèë åìó èçìàçàííûì â øîêîëàäå ïàëüöåì.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Ch³opczyk mru¿¹c oczy jak doros³y, patrzy³ na Wieczerowskiego i gro-
zi³ mu palcem umazanym w czekoladzie.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Èïïîëèò Ìàòâååâè÷ ïîñìîòðåë âíèç. Ïîä íàñûïüþ äþæèé óñà-

òûé ìîëîäåö òàùèë òà÷êó, ãðóæåííóþ ðûæåé ôèñãàðìîíèåé
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50 Por. przys³oniæ ksi¹¿k. ‘zakryæ, os³oniæ coœ czêœciowo, nieca³kowicie’ (USJP).
51 Ïðèîñòàíîâèòü ‘âðåìåííî îñòàíîâèòü, çàäåðæàòü, ïðåêðàòèòü’.
52 Por. przytrzymaæ ‘zatrzymaæ kogoœ na krótko...’ (USJP).
53 Ïîäòîëêíóòü ‘ñëåãêà òîëêíóòü (îáû÷íî ñçàäè, ñáîêó), òîëêàÿ, ïîäâèíóòü’.



è ïÿòüþ îêîííûìè ðàìàìè. Òà÷êó ïîäòàëêèâàë ñòûäëèâîãî âèäà

ãðàæäàíèí â ìûøèíîé òîëñòîâî÷êå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Hipolit Matwiejewicz spojrza³ w dó³. Tu¿ pod nasypem kolejowym uj-
rza³ ros³ego w¹satego draba pchaj¹cego taczki, na których sta³a ma-
honiowa fisharmonia i piêæ ram okiennych54.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez formantów mody-
fikacyjnych niebêd¹cych ekwiwalentami czasowników bazowych (21) pojawi³y
siê derywaty od ekwiwalentu czasownika bazowego, które nie wyra¿aj¹ RA55;
por.: îòîðâàòü — wyrwaæ (ðâàòü � îòîðâàòü; rwaæ � wyrwaæ, por. ode-
rwaæ); ïðèñåñòü — usi¹œæ (ñåñòü � ïðèñåñòü; si¹œæ � usi¹œæ, por. przy-
si¹œæ); ïðèãíóòü56 — pochyliæ (ãíóòü � íàãíóòü; chyliæ � pochyliæ, por.
przygi¹æ); ïðèêóñèòü57 — ugryŸæ (êóñàòü � óêóñèòü; gryŸæ — ugryŸæ, por.
przygryŸæ); ïîäðåãóëèðîâàòü — wyregulowaæ (ðåãóëèðîâàòü � îòðåãóëèðî-

âàòü; regulowaæ � wyregulowaæ, por. podregulowaæ); ïðèæìóðèòü — zmru-
¿yæ (æìóðèòü — çàæìóðèòü — ïðèæìóðèòü ‘ñëåãêà çàæìóðèòü, ïðè-
êðûòü ãëàçà’; mru¿yæ � zmru¿yæ ‘prawie ca³kowicie przys³oniæ oczy
powiekami, przymkn¹æ powieki’ — przymru¿yæ), np.:

Îí îòîðâàë ëèñòîê îò áëîêíîòà è íàáðîñàë íåñêîëüêî ñëîâ, çà-

òåì ðàçäðàæåííî ïðî÷èòàë âñëóõ.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Wyrwa³ kartkê z notesu, wypisa³ kilka s³ów, a nastêpnie z irytacj¹
przeczyta³ na g³os.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

Îíà â èñïóãå ïðèñåëà íà êðîâàòè è ïðèñëóøàëàñü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Przera¿ona usiad³a na ³ó¿ku i zaczê³a nas³uchiwaæ.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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54 W jêzyku rosyjskim pojawi³a siê wtórna formacja imperfektywna, w jêzyku polskim —
czasownik podstawowy.

55 Por. tak¿e czasownik odprzymiotnikowy: ïðèòèõíóòü — uspokoiæ siê (por. òèõèé —
óòèõíóòü — ïðèòèõíóòü; spokojny — uspokoiæ siê):

Íà äðóãîé äåíü îíà ïðèòèõëà, òåðïåëèâî âûñëóøèâàÿ, ÷òî åé ãîâîðèëè îòåö

è Þðà (...)
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Na drugi dzieñ uspokoi³a siê na tyle, ¿e cierpliwie s³ucha³a, co mówi¹ jej ojciec
i Jura (...)

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
56 Ïðèãíóòü ‘íåñêîëüêî íàãíóòü êíèçó’.
57 Ïðèêóñèòü ‘çóáàìè ïðèùåìèòü, ðàíèòü’.



Þðà ïðèêóñèë ÿçûê. Äëÿ íåãî „Ïûøêà”, êàê è âåñü Ìîïàññàí,

ïðåæäå âñåãî ýðîòèêà.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Jura ugryz³ siê w jêzyk. Dla niego „Bary³eczka”, tak jak i ca³y Mau-
passant, to tylko erotyka.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ñòàðóõ ïîñëàëè ìûòü ïîë. Èíñïåêòîð ïîæàðíîé îõðàíû ïðèãíóë

ãîëîâó è, ñëåãêà ïîêà÷èâàÿ áåäðàìè, ïîäîøåë ê Ïàøå Ýìèëüåâè÷ó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Staruszkom kazano myæ pod³ogê. Inspektor Ochrony Przeciwpo¿aro-
wej pochyli³ g³owê i lekko ko³ysz¹c siê w biodrach, podszed³ do Paszy
Emiliewicza.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

W poni¿szym przyk³adzie znaczenie RA wynika z dalszego kontekstu: ïðè-

òàèòüñÿ ‘ñïðÿòàòüñÿ è ïðèòèõíóòü’:

Æóëèêè ïðèòàèëèñü â òðàâå ó ñàìîé äîðîãè è, âíåçàïíî ïîòåðÿâ

îáû÷íóþ íàãëîñòü, ìîë÷à ñìîòðåëè íà ïðîõîäÿùóþ êîëîííó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Gagatki ukry³y siê58 w trawie tu¿ przy szosie — i pokornie, w milcze-
niu ca³a czwórka przygl¹da³a siê przeje¿d¿aj¹cej kolumnie aut.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

W przyk³adzie:

Ëåíà çàæãëà ñâåò â ïåðåäíåé, ïðèîòêðûëà äâåðü ñòîëîâîé.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Lena zapali³a œwiat³o w przedpokoju, zajrza³a do jadalni.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

w obu jêzykach wskazano ró¿ne elementy sytuacji, przez co znaczenie demi-
nutywne nie zosta³o wyra¿one.

2.2.2.1.3. Związki stałe (4)

Odnotowano jeden zwi¹zek sta³y ze znaczeniem deminutywnym, który
3-krotnie pojawi³ siê w przek³adzie: uchyliæ kapelusza, czapki ‘uk³oniæ siê lek-
ko, unosz¹c nad g³ow¹ zdjêty z niej kapelusz, zdjêt¹ z niej czapkê’:

Ïîòîì óçíàë, ïðèïîäíÿë øëÿïó, ïðèâåòëèâî óëûáíóëñÿ.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)
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58 Por. przyczaiæ siê ‘ukryæ siê, schowaæ siê, czyhaj¹c na kogoœ, na coœ’ — zaczaiæ siê
ksi¹¿k. ‘ukryæ siê, aby kogoœ œledziæ, zaskoczyæ lub napaœæ; przyczaiæ siê’. W przytoczonym
kontekœcie ukryæ siê = przyczaiæ siê.



Po chwili pozna³, uchyli³ kapelusza, uœmiechn¹³ siê przyjaŸnie.
(À. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Wyst¹pi³ tak¿e jeden przyk³ad zwi¹zku sta³ego, niewyra¿aj¹cy znaczenia
deminutywnego (ïðèñåñòü íà êîðòî÷êè — siedzieæ w kucki)59:

Þðèé Àíäðååâè÷ ïðèñåë íà êîðòî÷êè ðàñòàïëèâàòü ïå÷ü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Jurij Andriejewicz rozpala³ w piecyku, siedz¹c w kucki przed dy-
goc¹cymi i brzêcz¹cymi drzwiczkami.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

2.2.2.1.4. Ekwiwalenty opisowe (14)

Wœród ekwiwalentów opisowych znalaz³o siê 11 przyk³adów ze znacze-
niem deminutywnym. W przyk³adach odnotowano znaczenie deminutywne po-
przez wyra¿enie konatywnoœci w przek³adzie: ïîäëå÷èòü — ïîäëå÷èâàòü

ðàçã. ‘ïîëå÷èòü íåìíîãî (îáû÷íî íå äîâîäÿ äî êîíöà)’:

Ñàøà çíàë, ÷òî Çèäà ïðèâîçèò èç Êåæìû ëåêàðñòâà, ïîä-

ëå÷èâàåò äåðåâåíñêèõ, ïîìîãàåò, ÷åì ìîæåò, çíàë òàêæå, ÷òî

ó÷åíèêè ïðîïóñêàþò çàíÿòèÿ èëè âîâñå áðîñàþò øêîëó, à â ñàìîé

øêîëå íå õâàòàåò ó÷åáíèêîâ, òåòðàäåé, äàæå êàðàíäàøåé.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Wiedzia³, ¿e przywozi lekarstwa z Kie¿my, próbuje leczyæ ludzi ze wsi,
pomaga im, jak mo¿e, wiedzia³ równie¿, ¿e uczniowie opuszczaj¹ zajê-
cia albo w ogóle rzucaj¹ szko³ê, ¿e w szkole brak podrêczników, ze-
szytów, nawet o³ówków.

(À. Rybakow: Dzieci Arbatu)

W t³umaczeniu na jêzyk polski wyst¹pi³y czasowniki bez formantów mo-
dyfikacyjnych z adwerbiami deminutywnymi typu nieco, lekko, z lekka, trochê,
na chwilê, od spodu. Deminutywnoœæ odnosi siê do nastêpuj¹cych parame-
trów: os³abienia intensywnoœci / efektywnoœci akcji podstawowej, temporal-
nych i przestrzennych. W grupie tej pojawi³y siê czasowniki, które s¹ ekwiwa-
lentami rosyjskich czasowników bazowych, np. íåìíîãî ïîóñïîêîèòüñÿ60 —
uspokoiæ siê nieco; ïðèâñòàòü — unieœæ siê lekko; ïðèîñòàíîâèòüñÿ — za-
trzymaæ siê na chwilê; ïðèîòêðûòü — otworzyæ nieco, lub zosta³y utworzone
za pomoc¹ przedrostka od ekwiwalentu rosyjskiego czasownika bazowego,
przy czym przedrostek nie nadaje derywatowi znaczenia RA (îòïèòü ãëîòîê

— wypiæ jeden ³yczek).
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59 Ekwiwalent wskazuje stan rezultatywny.
60 Pàçã. ‘íåìíîãî, ñëåãêà óñïîêîèòüñÿ’.



Okreœlnik deminutywny wystêpuje w jêzyku wyjœciowym i w przek³adzie:
íåìíîãî ïðèìÿòü61 — nieco pognieœæ; ïðèñåñòü íà ìèíóòêó — usi¹œæ na
minutkê; íåìíîãî ïîóñïîêîèòüñÿ — uspokoiæ siê nieco:

— Ëþáóþ, — âîçüìèòå âîò ýòó è äåðæèòå â ðóêàõ, ÷òîáû íå

çàáûòü... È äàâàéòå ïðèñÿäåì íà ìèíóòêó.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— Dowoln¹ — powiedzia³ niecierpliwie Sniegowoj. Niech pan
weŸmie chocia¿by tê i trzyma w rêku, ¿eby nie zapomnieæ... I mo¿e
jednak usi¹dziemy na chwilê.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

lub pojawia siê jedynie w przek³adzie: ïðèâñòàòü — unieœæ siê lekko; ïðè-

îñòàíîâèòüñÿ — zatrzymaæ siê na chwilê; ïðèîòêðûòü — otworzyæ nieco:

Åãî ðàçáóäèëî ïðèêîñíîâåíèå ÷åãî-òî õîëîäíîãî. Îí ïðèîòêðûë

îäèí ãëàç è óâèäåë Êàìèëëà, åãî âå÷íûé íåëåïûé øëåì, åãî âå÷íî

ïîñòíîå è óãðþìîå ëèöî è êðóãëûå íåìèãàþùèå ãëàçà.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Obudzi³o go dotkniêcie czegoœ ch³odnego. Otworzy³ nieco jedno oko

i ujrza³ Kamila, jego absurdalny he³m, wiecznie smutn¹, posêpn¹
twarz i okr¹g³e, nieruchome oczy.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Polskie czasowniki niedokonane (stanowi¹ce ekwiwalenty rosyjskich cza-
sowników bazowych) s¹ ekwiwalentami rosyjskich wtórnych formacji imper-
fektywnych (ïîäòàèâàòü èçíóòðè ‘òàÿòü ñëåãêà, ñíèçó, ïî êðàÿì’ — top-
nieæ od spodu):

Ïåðâîå âðåìÿ ñíåã ïîäòàèâàë èçíóòðè, òèõîìîëêîì è âñêðû-

òíóþ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Pocz¹tkowo œnieg topnia³ od spodu, niepostrze¿enie i ukradkiem.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

W pozosta³ych 3 przyk³adach brak deminutywnoœci: ïðèòóïèòüñÿ62 —
utraciæ wra¿liwoœæ; ïîäìîðîçèòü63 — zrobi³o siê mroŸno; ïðèïîäíÿòü ëî-

êîòü — zas³oniæ twarz ³okciem:

Èëè îíè ñòîëüêîãî íàñìîòðåëèñü, ÷òî âñå â íèõ ïðèòóïèëîñü?
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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61 Ïðèìÿòü ‘íåñêîëüêî ñìÿòü, ïðèäàâèâ ñâåðõó’.
62 Ïðèòóïèòüñÿ 1. ‘íåìíîãî ïðèòóïèòüñÿ’; 2. ‘ñòàòü ìåíåå âîñïðèèì÷èâûì, ÷óâñò-

âèòåëüíûì ê ÷åìó-ë.; îñëàáåòü’.
63 Ïîäìîðîçèòü ‘íåìíîãî, ñëåãêà çàìîðîçèòü’.



Mo¿e tyle siê ju¿ napatrzyli, ¿e utracili wra¿liwoœæ?
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ïîäìîðîçèëî.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Zrobi³o siê mroŸno.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Èïïîëèò Ìàòâååâè÷ ïðèïîäíÿë ëîêîòü, íî íå ïîñìåë äàæå ïèê-

íóòü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Hipolit Matwiejewicz zas³oni³ twarz ³okciem, ale nawet nie pisn¹³.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

2.2.2.2. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników deminutywnego
rodzaju akcji w języku polskim (51)

2.2.2.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (18)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (16).
Wœród ekwiwalentów tego samego RA odnotowano 3 przyk³ady z przedrost-
kiem nad-. Ekwiwalentami czasowników z tym przedrostkiem s¹ rosyjskie
czasowniki z przedrostkiem íàä-: nadgryŸæ — íàäêóñèòü; nadt³uc — íàä-

áèòü, oraz jeden z przedrostkiem ïîä-: nadpróchnieæ — ïîäãíèòü:

Jest tam w k¹cie [korona], o dwa kroki od ciebie — pokaza³em spiê-
trzon¹ stertê nadt³uczonych doniczek.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Âîí òàì â óãëó, â äâóõ øàãàõ îò òåáÿ, — ß êèâíóë íà êó÷ó

íàäáèòûõ ãîðøêîâ.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Spróbowa³, czy deska nie jest nadpróchnia³a i zacz¹³ ci¹gn¹æ.
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Ïðîâåðèë, íå ïîäãíèëè ëè ìîñòèêè, è íà÷àë òÿíóòü.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Ekwiwalentami polskich czasowników z przedrostkiem pod- s¹ rosyjskie
czasowniki z przedrostkiem ïîä-: podgoliæ — ïîäáðèòü; podkrêciæ / podkrê-
caæ — ïîäêðóòèòü / ïîäêðó÷èâàòü; podpi³owaæ — ïîäïèëèòü; pods³uchaæ
— ïîäñëóøàòü; pods³uchiwaæ — ïîäñëóøèâàòü; podœwietliæ — ïîäñâå-

òèòü64; przyci¹æ — ïîäñòðè÷ü65:
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64 Ïîäñâåòèòü ‘îñâåòèòü ñëåãêà èëè äîïîëíèòåëüíî; îñâåòèòü ñíèçó, ñáîêó’.
65 W korpusie wyj¹tek stanowi czasownik podpuchn¹æ, którego ekwiwalentem jest rosyjski

ïðèïóõíóòü.



— Myœla³em — mówi³ wzruszony — ¿e bêdziesz pan z³otym mo-
stem miêdzy nami a tymi, którzy... coraz wiêcej odsuwaj¹ siê od nas...
— Chcia³em byæ mostem, ale podpi³owano go i zawali³ siê... — odpo-
wiedzia³ Wokulski, k³aniaj¹c siê.

(B. Prus: Lalka)

— ß äóìàë, — âçâîëíîâàííî ïðîèçíåñ îí, — âû ïîñëóæèòå

çîëîòûì ìîñòîì ìåæäó íàìè è òåìè, ÷òî... âñå äàëüøå îòõîäÿò

îò íàñ. — ß ãîòîâ áûë ñëóæèòü ìîñòîì, íî åãî ïîäïèëèëè,
è îí ðóõíóë... — îòâåòèë Âîêóëüñêèé, êëàíÿÿñü.

(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

£agodne zbocza wzgórz, jak okiem siêgn¹æ, porasta³y karne niby woj-
sko szpalery równiutko przyciêtych krzaków.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ñêëîíû, íàñêîëüêî õâàòàë ãëàç, ïîêðûâàëè ñòðîéíûå, ñëîâíî

ñîëäàòñêèå øåðåíãè, ðÿäû ðîâíåíüêî ïîäñòðèæåííûõ êóñòîâ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem przy- s¹ przede wszystkim
czasowniki z przedrostkiem ïðè-: przyæmiæ ksi¹¿k. ‘zrobiæ nieco ciemniej-
szym, przyt³umiæ blask czegoœ; przygasiæ’: przyæmiæ œwiat³a — ïðèãëóøèòü

ñâåò; przygasn¹æ — ïðèãàñíóòü; przygryŸæ (jêzyk) — ïðèêóñèòü (ÿçûê);
przyklêkn¹æ66 — ïðèñåñòü; przykucn¹æ — ïðèñåñòü; przyschn¹æ — ïðè-

ñîõíóòü; przysi¹œæ — ïðèñåñòü, a w jednostkowych przyk³adach z przedrost-
kiem ïîä-: przystrzyc w³osy — ïîäñòðè÷ü âîëîñû67, np.

Jego oczy, zwykle b³yszcz¹ce, trochê jakby przygas³y i zmêtnia³y, za-
³zawi³y siê.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Åãî ãëàçà, îáû÷íî áëåñòÿùèå, ñëîâíî íåìíîãî ïðèãàñëè è ïîòó-

ñêíåëè, çàñëåçèëèñü. Öèðè ñðàçó ïîíÿëà, ÷òî ýòî íå ïåðâàÿ ïî-

ðöèÿ68.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Ojciec mówi¹c to, postukiwa³ g³ówk¹ fajki o parapet okna, aby usu-
n¹æ z jej wnêtrza resztki przyschniêtego tytoniu.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Âî âðåìÿ ýòîé òèðàäû îòåö ïîñòóêèâàë òðóáêîé î ïîäîêîííèê,

ñòàðàÿñü âûáèòü èç íåå îñòàòêè ïðèñîõøåãî òàáàêà.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)
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66 Przyklêkn¹æ ksi¹¿k. ‘uklêkn¹æ na jedno kolano, zwykle na chwilê’.
67 Por. przypaliæ siê ‘zostaæ przypalonym, zbyt mocno siê przypiec’ — ïîäãîðåòü.
68 Tak¿e ze wskaŸnikami deminutywnoœci.



Odnotowano tak¿e 2 przyk³ady grupy partytywnej odgryŸæ — îòêóñèòü;
od³amaæ ga³¹zkê — îáëîìàòü âåòêó, np.:

Schyli³ siê, od³ama³ i zerwa³ ukwiecon¹ ga³¹zkê mirtu. Zbli¿y³ j¹ do
twarzy, potem z uk³onem wrêczy³ Ciri.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Îí íàêëîíèëñÿ, îáëîìàë è ñîðâàë ïîêðûòóþ öâåòêàìè âåòêó ìèð-

òà. Ïîäíåñ åå ê ëèöó, ïîòîì ñ ïîêëîíîì âðó÷èë Öèðè.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (2). Znacze-
nie deminutywne wyra¿a ekwiwalent deminutywno-iteratywnego RA:

W g³êbi pan Lisiecki, podczesuj¹c piêkn¹ brodê, okr¹g³ymi i pe³nymi
godnoœci ruchami prezentowa³ br¹zowe kandelabry jakiejœ damie, któ-
ra siedzia³a na krzeœle.

(B. Prus: Lalka)

Â ãëóáèíå Ëèñåöêèé, ïîãëàæèâàÿ ñâîþ õîëåíóþ áîðîäêó îêðóãëûì,

èñïîëíåííûì âàæíîñòè æåñòîì, ïîêàçûâàë áðîíçîâûå êàíäå-

ëÿáðû êàêîé-òî äàìå, ñèäåâøåé íà ñòóëå.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

W korpusie pojawi³ siê tak¿e ekwiwalent augmentatywnego RA:

Staramy siê, podpatrujemy, powtarzamy, a Mi i Kro kr¹¿¹ miêdzy
nami, dodaj¹c otuchy.

(A. Zaniewski: Cywilizacja ptaków)

Ìû ñòàðàåìñÿ, ïðèñìàòðèâàåìñÿ, ïîâòîðÿåì, à Ìè è Êðî êðó-

æàò ìåæäó íàìè, ïîäáàäðèâàþò, âîîäóøåâëÿþò.
(A. Çàíåâñêèé: Öèâèëèçàöèÿ ïòèö)

2.2.2.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (30)

Ekwiwalentem czasownika przygryzaæ (usta) jest czasownik êóñàòü (ãóáû):

Ju¿ siedzieli w wagonie, ale Starskiego jeszcze nie by³o. Panna Izabe-
la przygryza³a usta, co chwilê wygl¹daj¹c oknem.

(B. Prus: Lalka)

Îíè óæå ñèäåëè â âàãîíå, à Ñòàðñêîãî âñå íå áûëî. Ïàííà Èçà-

áåëëà êóñàëà ãóáû è ïîìèíóòíî âûãëÿäûâàëà â îêíî. Íàêîíåö,

ïîñëå âòîðîãî çâîíêà, ïîêàçàëñÿ íà ïåððîíå Ñòàðñêèé.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Odnotowano ekwiwalenty czasownika bazowego (4), w przypadku których
w tekœcie przek³adu jest mo¿liwe utworzenie czasownika wyra¿aj¹cego RA:
przysi¹œæ ‘usi¹œæ gdzieœ na chwilê, blisko kogoœ, na brzegu czegoœ’ — ñåñòü

(por. ïðèñåñòü):

206 2. Modyfikacje kwantyfikacyjne w jêzyku rosyjskim i polskim...



Stacho zdrzemn¹³ siê i s³ysza³ dziwnie a cicho dzwoni¹cy g³os Grze-
sia, który podszed³ i przysiad³ na skrzyni.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Ñòàõ çàäðåìàë è âäðóã óñëûøàë ñêâîçü ñîí ãîëîñ Ãæåñÿ — òèõèé

è êàêîé-òî ÷óäíîé. Ãæåñü ïîäîøåë ê íåìó è ñåë ðÿäîì íà ÿùèê.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

Wyst¹pi³y tak¿e ekwiwalenty, dla których w tekœcie przek³adu nie sposób
utworzyæ czasownika wyra¿aj¹cego RA; por. podkrêciæ69 — òîð÷àòü:

Obaj mê¿czyŸni nosili nawoskowane i podkrêcone ku górze w¹siska,
barwne bufiaste pludry, pikowane, przybrane wst¹¿kami kaftany i wiel-
kie, miêkkie, aksamitne berety z pêkami piór.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ó îáîèõ ìóæ÷èí áûëè íàôàáðåííûå è òîð÷àùèå êâåðõó óñèêè,

öâåòíûå øòàíû ñ áóôôàìè, ñòåãàíûå, óêðàøåííûå ëåíòî÷êàìè

êàôòàíû è îãðîìíûå ìÿãêèå áàðõàòíûå áåðåòû ñ ïó÷êîì ïåðüåâ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Kolejna grupa (25) charakteryzuje siê tym, ¿e od ekwiwalentu czasownika
bazowego móg³by zostaæ utworzony czasownik deminutywny, t³umacz wybra³
jednak inny derywat:
• podœwietliæ — îñâåòèòü; por. ïîäñâåòèòü:

A z pêkniêcia wyla³a siê ciemnoœæ, z ciemnoœci zaœ sypnêli siê konni.
Wokó³ ramion powiewa³y im p³aszcze, których cynobrowo-amaranto-
wo-karmazynowa barwa przywodzi³a na myœl ³unê po¿aru na niebie
podœwietlonym blaskiem zachodz¹cego s³oñca.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Â òðåùèíû âëèëàñü òüìà, à èç òüìû âûñûïàëè âñàäíèêè. Âîêðóã

ïëå÷ ó íèõ ðàçâåâàëèñü ïëàùè, êðàñíî-àìàðàíòîâî-êàðìàçèííûé

öâåò êîòîðûõ íàïîìèíàë çàðåâî ïîæàðà íà íåáå, îñâåùåííîì

áëåñêîì çàõîäÿùåãî ñîëíöà.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

• przypudrowaæ — ïîïóäðèòüñÿ; por. ïðèïóäðèòüñÿ:

Potem wyjê³a z ma³ej torebki puderniczkê, przejrza³a siê, przypudro-

wa³a nieco nos.
(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Ïîòîì äîñòàëà èç íåáîëüøîé ñóìî÷êè ïóäðåíèöó, ïîïóäðèëàñü.
(À. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

• przygryŸæ — ïîãðûçòü; por. ïðèêóñèòü íîãîòü:
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Menno Coehoorn nerwowo przygryz³ paznokieæ, zorientowa³ siê, ¿e
patrz¹, szybko wyj¹³ palec z ust.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ìåííî Êîåãîîðí íåðâíî ïîãðûç íîãîòü, ñîîáðàçèë, ÷òî íà íåãî

ñìîòðÿò, áûñòðî âûíóë ïàëåö èçî ðòà.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

• podszarpaæ — ðàñøàòàòü; por. íàäîðâàòü:

Rana w policzku goi³a mu siê bardzo powoli; nie dlatego, a¿eby mia³a
byæ ciê¿k¹, ale ¿e organizm pacjenta by³ mocno podszarpany.

(B. Prus: Lalka)

Ðàíà íà ùåêå çàæèâàëà ìåäëåííî íå ïîòîìó, ÷òî áûëà ñåðüåçíà,

à ïîòîìó, ÷òî îðãàíèçì áîëüíîãî áûë ñèëüíî ðàñøàòàí.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

• przywiêdn¹æ70 — ïîíèêíóòü71; por. ïðèâÿíóòü:

Z³o¿y³em torbê w przywiêd³ych trawach.
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Ñóìêó (ÿ) óïðÿòàë â ïîíèêøåé òðàâå.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

• przykucn¹æ — ñèäåòü72; por. ïðèñåñòü (íà êîðòî÷êè):

Przystan¹³ na œrodku jezdni, chwyci³ nozdrzami têgi haust wilgotnego
powietrza nocy, przesyconego smolnym zapachem po¿arów. Jasnym
g³osem krzykn¹³ do ch³opców przykucniêtych pod œcian¹: — Wszy-
scy... powstañ!

(B. Czeszko: Pokolenie)

Îí îñòàíîâèëñÿ ïîñðåäè óëèöû, ãëóáîêî âçäîõíóë è, íàáðàâ â ëåã-

êèå ïîáîëüøå âëàæíîãî íî÷íîãî âîçäóõà, ïðîïèòàííîãî ñìîëèñ-

òûì çàïàõîì ïîæàðîâ, çâîíêèì ãîëîñîì êðèêíóë ñèäÿùèì ó ñòå-

íû ðåáÿòàì: — Âñòàòü!
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

• nadszarpn¹æ73 — îáùèïàòü:

A niema³y to maj¹tek, choæ pan baron mocno go nadszarpn¹³...
(B. Prus: Lalka)

À ñîñòîÿíèå ó íåå íåìàëîå, õîòÿ áàðîí åãî ñèëüíî îáùèïàë...74

(Á. Ïðóñ: Êóêëà)
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• przygryŸæ — çàêóñèòü; por. ïðèêóñèòü ãóáó (ÁÒÑ):

Baron przygryz³ wargi.
(B. Prus: Lalka)

Áàðîí çàêóñèë ãóáó.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

• podostrzyæ75 — íàòî÷èòü:

Wiolinka i ja mieliœmy no¿e wziête z kuchni, oczywiœcie bez wiedzy
królowej, te najlepsze do obierania ziemniaków. Podostrzy³em je
z rana o kamienny stopieñ. Byle rozci¹æ wiêzy.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Ìû ñ Âèîëèíêîé âçÿëè êóõîííûå íîæè — êîíå÷íî, áåç âåäîìà êî-

ðîëåâû. — Ñàìûå ëó÷øèå, äëÿ ÷èñòêè êàðòîøêè. ß óòðîì

íàòî÷èë èõ î êàìåííóþ ñòóïåíüêó — áóäåò ÷åì ðàçðåçàòü ïóòû.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

2.2.2.2.3. Związki stałe (1)

Odonotowano jeden przyk³ad przyklêkn¹æ — ñòàíîâèòüñÿ íà êîëåíî:

Jurek cyka³ guziczkiem, przyklêka³, zas³ania³ d³oni¹ szkie³ko wizjera.
(B. Czeszko: Pokolenie)

Þðåê ùåëêàë çàòâîðîì, ñòàíîâèëñÿ íà êîëåíî, çàñëîíÿÿ ëàäîíüþ

îêîøå÷êî âèäîèñêàòåëÿ.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

2.2.2.2.4. Ekwiwalenty opisowe (2)

Wœród ekwiwalentów opisowych tylko jeden przyk³ad ma znaczenie demi-
nutywne: nadszarpn¹æ kapita³ — îáðàçîâàòü áðåøü â ôîíäàõ:

Kapita³ zosta³ mocno nadszarpniêty, lecz Dyzma by³ kontent z siebie.
(Ò. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Â ôîíäàõ Äûçìû îáðàçîâàëàñü ñåðüåçíàÿ áðåøü, çàòî îí áûë äî-

âîëåí ñîáîé.
(Ò. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

podobnie jeden przyk³ad nie wyra¿a znaczenia deminutywnego: przyklêkn¹æ
na skraju chodnika — ïîñòàâèòü íîãó íà êðàé òðîòóàðà:

Pochyli³ siê i przyklêkn¹³ na skraju chodnika.
(B. Czeszko: Pokolenie)

Îí íàêëîíèëñÿ, ïîñòàâèë íîãó íà êðàé òðîòóàðà.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)
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2.2.3. Ekwiwalenty deminutywno-iteratywnego
rodzaju akcji

2.2.3.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników deminutywno-
-iteratywnego rodzaju akcji w języku polskim (220)

2.2.3.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (72)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (58).
Wœród ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem tego samego RA wyst¹pi³y
ekwiwalenty z tym samym przedrostkiem: ïîáëåñêèâàòü — pob³yskiwaæ,
po³yskiwaæ; ïîáðÿêèâàòü — pobrzêkiwaæ; ïîâèçãèâàòü — pogwizdywaæ; ïî-

ãëÿäûâàòü — popatrywaæ; ïîäâûâàòü — pojêkiwaæ; ïîäøó÷èâàòü — pod-
œmiewaæ siê; ïîçâÿêèâàòü, ïîçâàíèâàòü — podzwaniaæ; ïîçåâûâàòü — po-
ziewywaæ; ïîêàøëèâàòü — pokas³ywaæ, pokaszliwaæ; ïîêðèêèâàòü —
pokrzykiwaæ; ïîïèâàòü — popijaæ; ïîïèñêèâàòü — popiskiwaæ; ïîñâèñòû-

âàòü — pogwizdywaæ; ïîñòàíûâàòü — pojêkiwaæ; ïîòðåñêèâàòü — po-
trzaskiwaæ; ïîòðÿõèâàòü — powiewaæ, poziewywaæ; ïîõëîïûâàòü — pokle-
pywaæ, por.:

Çàäðàâ ïîäáîðîäîê â íåáî è ìåëêî ïîñòóêèâàÿ ïåðåä ñîáîé êó-

ðîðòíîé ïàëî÷êîé, îí íàïðàâèëñÿ ê âûõîäó èç ñàäà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Wyci¹gaj¹c szyjê i postukuj¹c turystyczn¹ laseczk¹, skierowa³ siê ku
bramie parkowej.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Êèâêîì ãîëîâû êîíâîéíûé ïðèêàçàë åìó èäòè íàïðàâî è ïîøåë çà

íèì. Êëþ÷è ïîáðÿêèâàëè ó íåãî íà ïîÿñå.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Ruchem g³owy stra¿nik poleci³ mu iœæ w prawo, sam szed³ z ty³u. Klu-
cze u pasa pobrzêkiwa³y.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Pojawi³y siê tak¿e ekwiwalenty z innymi przedrostkami: âñêðèêèâàòü —
pokrzykiwaæ; âçâèçãèâàòü — pojêkiwaæ; âçðåâûâàòü — porykiwaæ; íàïå-

âàòü — podœpiewywaæ, poœpiewywaæ; ïîãîâàðèâàòü — przeb¹kiwaæ; ïî-

ñìåèâàòüñÿ — podœmiewaæ siê; ïðèõëåáûâàòü — popijaæ, poci¹gaæ (ze
szklanki):

×àñàìè ëåæàë íà êîéêå ìîë÷à, íåïîäâèæíî, ïîòîì âäðóã âñêà-

êèâàë, õîäèë, íàòûêàÿñü íà êðîâàòè, òèõîíüêî íàâåâàë: «Âñå

âàñèëüêè, âàñèëüêè, ìíîãî ìåëüêàåò èõ â ïîëå».
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)
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Ca³ymi godzinami le¿a³ na pryczy, nie odzywaj¹c siê ani s³owem, po-
tem zrywa³ siê nagle, chodzi³ po celi, roztr¹ca³ sprzêty, poœpiewywa³

cichutko „Chabry, chabry na polach... tyle chabrów doko³a”.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Íåñëûøíî ïðûãàÿ ÷åðåç ÷åòûðå ñòóïåíüêè è ïîäâûâàÿ, ÷ëåí

áþðî ñåêöèè èíæåíåðîâ è òåõíèêîâ ïîñêàêàë âíèç.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Bezszelestnie skacz¹c po cztery stopnie i pojêkuj¹c z cicha, cz³onek
zarz¹du sekcji in¿ynierów i techników popêdzi³ na dó³.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ìàñòåðà ïîñìåèâàëèñü íàä åãî çàèêàíèåì, íî ëþáèëè åãî.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Majstrowie podœmiewali siê z jego j¹kania, ale lubili go.
(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Odnotowano adwerbia deminutywno-iteratywne: ñëàáî — s³abo; ëåãîíüêî

— lekko; òèõîíüêî — cichutko; îñòîðîæíî — ostro¿nie; âðåìÿ îò âðåìåíè

— od czasu do czasu, np.:

Èçðåäêà, ñ ïåðåðûâàìè îí ñëàáî ïîñòàíûâàë.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Od czasu do czasu pojêkiwa³ s³abo.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Iteratywnoœæ mo¿e tak¿e wynikaæ z mno¿noœci subiektu:

Ïîçâàíèâàÿ ñòåêëÿííûìè êðûëûøêàìè, ìåäëåííî ïðîïëûâàëè ïî

âîçäóõó ðÿáûå è ïðîçðà÷íûå, êàê îãîíü è ëåñ, ñòðåêîçû.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Podzwaniaj¹c szklanymi skrzyde³kami, wolno p³ynê³y powietrzem wa¿-
ki, cêtkowane i przejrzyste jak ogieñ i las.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

W jednym z przyk³adów w t³umaczeniu pojawi³ siê okreœlnik deminutywny:

Íåñëûøíî ïðûãàÿ ÷åðåç ÷åòûðå ñòóïåíüêè è ïîäâûâàÿ, ÷ëåí

áþðî ñåêöèè èíæåíåðîâ è òåõíèêîâ ïîñêàêàë âíèç.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíåäöàòü ñòóëüåâ)

Bezszelestnie skacz¹c po cztery stopnie i pojêkuj¹c z cicha, cz³onek
zarz¹du sekcji in¿ynierów i techników popêdzi³ na dó³.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (14). Czasow-
niki deminutywno-iteratywnego RA zosta³y równie¿ przet³umaczone przez cza-
sowniki innych RA (914 przyk³adów). Wœród przyk³adów pojawi³y siê przede
wszystkim ekwiwalenty augmentatywno-iteratywnego RA. Jako ekwiwalent
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czasowników âçðåâûâàòü i âñêðèêèâàòü wyst¹pi³ czasownik wykrzykiwaæ, wy-
ra¿aj¹cy augmentatywno-iteratywny rodzaj akcji. W tych przyk³adach augmen-
tatywnoœæ podstawy zostaje przeniesiona do znaczenia derywatu; por.:

Æóëèêè òàê ðàçãîðÿ÷èëèñü, ÷òî íà÷àëè äàæå ëåãîíüêî îòïèõè-

âàòü äðóã äðóãà ëàäîíÿìè è íàïåðåáîé âñêðèêèâàòü: „À òû êòî

òàêîé?”
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Para ³otrzyków tak siê zaperzy³a, ¿e zaczê³a wymachiwaæ rêkami
i wykrzykiwaæ na przemian: „Coœ ty za jeden?”

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Ïîò ãðàäîì êàòèëñÿ ïî åãî âîëîñàòîìó ëèöó, è âðåìÿ îò âðåìåíè

îí âçðåâûâàë ìîðñêèì ãîëîñîì: „Ïî áèì-áîì-áðàìñåëÿì!”
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Pot sp³ywa³ mu strumieniami po zaroœniêtej twarzy, on zaœ od czasu
do czasu wykrzykiwa³ g³osem morskiego wilka: „Wci¹gn¹æ bim-
-bom-bramsle!”

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Oto kilka innych przyk³adów: âçìàõèâàòü — wymachiwaæ; íàïåâàòü —
wyœpiewywaæ; ïîõàæèâàòü — przechadzaæ siê; ïîìàõèâàòü — wymachiwaæ;
ïîñìåèâàòüñÿ — wyœmiewaæ siê, np.:

Íî ñåé÷àñ, ñíÿâ øëÿïó è òåïëóþ, íà âàòèíå, ðÿñó, áàòþøêà áû-

ñòðî ïðîñêî÷èë â ñïàëüíþ, ê óäèâëåíèþ ìàòóøêè, çàïåðñÿ òàì

è ãëóõèì ãîëîñîì ñòàë íàïåâàòü „Äîñòîéíî åñòü”.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Tym razem jednak zdj¹³ kapelusz oraz ciep³¹ riasê na watolinie
i szybko pobieg³ do sypialni, zamkn¹³ siê na klucz i ku wielkiemu
zdumieniu ma³¿onki zduszonym g³osem zacz¹³ wyœpiewywaæ: „Chwa³a
niebiosom”.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Îñòàï íåáðåæíî ïîìàõèâàë ñâîèì ìåøêîì, êàê êàäèëîì.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Ostap nonszalancko wymachiwa³ swoim workiem jak kadzielnic¹.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Odnotowano tak¿e jednostkowe przyk³ady czasowników:
• inicjalnego RA: ïîçâÿêèâàòü — zadŸwiêczeæ:

Â îòäàëåíèè ãëóõî ïîçâÿêèâàëè ñêëÿíêè.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

W oddali g³ucho zadŸwiêcza³o szk³o76.
(M. Bu³hakow: Psie serce)
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76 Znaczenie iteratywne wynika z mno¿noœci subiektu.



• semelfaktywnego RA: ïîòðåñêèâàòü — trzasn¹æ:

Ïàññàæèðû óæå óñåëèñü â êðóæîê ó ñàìîé äîðîãè, à ñòàðàÿ

„Àíòèëîïà” âñå åùå êèïÿòèëàñü: èíîãäà ñàì ïî ñåáå ïîòðå-

ñêèâàë êóçîâ, èíîãäà ñëûøàëîñü â ìîòîðå êîðîòêîå áðÿêàíüå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Pasa¿erowie siedzieli ju¿ krêgiem na brzegu szosy, a w starej „Antylo-
pie” wci¹¿ jeszcze siê gotowa³o: to znienacka trzasnê³o w karoserii,
to z nag³a brzêknê³o coœ w motorze77.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

• determinatywno-deminutywnego RA: ïîãëàæèâàòü — pog³adziæ; ïîìà-

ðãèâàòü — pomrugaæ, np.:

Âå÷åðîâñêèé ìîë÷à ñìîòðåë íà ìåíÿ ñêâîçü ìîùíûå îêóëÿðû, ïî-

ìàðãèâàÿ îïàëåííûìè ðåñíèöàìè, çàòåì íàäâèíóë íà ãëàçà îñ-

òàòêè áðîâåé — óñòàâèëñÿ â ñâîþ ÷àøå÷êó.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèèëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Wieczerowski patrzy³ na mnie w milczeniu przez potê¿ne okulary, po-

mruga³ osmalonymi rzêsami, nastêpnie nasun¹³ na oczy resztki brwi
— zatopi³ spojrzenie w swojej fili¿ance78.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

2.2.3.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (111)

Wœród ekwiwalentów wyra¿onych ekwiwalentem rosyjskiego czasownika
bazowego (102) pojawi³y siê czasowniki, od których w tekœcie przek³adu mo¿-
na by³oby utworzyæ czasownik wyra¿aj¹cy dany RA. Mo¿na dokonaæ ich po-
dzia³u w zale¿noœci od tego, czy czasownik tworzony jest od podstawy multi-
plikatywnej, czy te¿ od kursywnej. Odnotowano nastêpuj¹ce przyk³ady
czasowników utworzonych od podstaw multiplikatywnych: âçâèçãèâàòü —
piszczeæ; âçäðàãèâàòü — dr¿eæ; ïîäìèãèâàòü — mrugaæ; ïîäðàãèâàòü —
dr¿eæ; ïîäñâèñòûâàòü — gwizdaæ; ïîêîëà÷èâàòü — stukaæ; ïîñàïûâàòü —
sapaæ; ïîñòóêèâàòü — stukaæ; ïîòðåñêèâàòü — trzaskaæ, oraz czasowni-
ków utworzonych od podstaw kursywnych: íàêðàïûâàòü — kropiæ, padaæ;
íàïåâàòü — nuciæ, œpiewaæ; ïîáàëèâàòü — boleæ; ïîãëàæèâàòü — g³askaæ;
ïîãëÿäûâàòü — patrzeæ; ïîäìaðãèâàòü — mrugaæ; ïîäñìåèâàòüñÿ —
œmiaæ siê; ïîäóìûâàòü — myœleæ; ïîïèâàòü — piæ; ïîñìàòðèâàòü — pa-
trzeæ; ïîñìåèâàòüñÿ — œmiaæ siê; ïîñòóêèâàòü ãîëîâîé — biæ g³ow¹. Oto
kilka przyk³adów:

2.2. Modyfikacje deminutywne w jêzyku rosyjskim i polskim 213

77 U¿ycie czasownika semelfaktywnego wynika z mo¿liwoœci u¿ycia w jêzyku polskim cza-
sownika dokonanego przy powtarzalnoœci (STAWNICKA, 2007: 89—90, 95—97, 99).

78 Znaczenie iteratywne zawarte jest ju¿ w podstawie.



Âûøêà âçäðàãèâàëà è ðàñêà÷èâàëàñü ïîä ïîðûâàìè âåòðà.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Wie¿a dr¿a³a i ko³ysa³a siê w porywach wiatru.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Â ýòî âðåìÿ âìåñòî îæèäàåìîãî ñíåãà íà÷àë íàêðàïûâàòü

äîæäü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

W tej chwili zamiast spodziewanego œniegu zacz¹³ kropiæ deszcz.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Â êîìíàòå Èâàíîïóëî áûëî òàê æàðêî, ÷òî âûñîõøèå âî-

ðîáüÿíèíîâñêèå ñòóëüÿ ïîòðåñêèâàëè, êàê äðîâà â êàìèíå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

W pokoju Iwanopulo panowa³ taki upa³, ¿e rozeschniête krzes³a Woro-
bianinowa trzaska³y jak szczapy w kominku.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Wœród ekwiwalentów rosyjskiego czasownika bazowego pojawi³y siê tak¿e
takie, od których w tekœcie przek³adu nie jest mo¿liwe utworzenie czasownika
wyra¿aj¹cego deminutywno-iteratywny RA. S¹ wœród nich ekwiwalenty od
podstaw multiplikatywnych: ïîãëaæèâàòü — g³adziæ; ïîäåðãèâàòüñÿ —
otrz¹saæ siê; ïîêà÷èâàòü ãîëîâîé — krêciæ g³ow¹, kiwaæ g³ow¹; ïî-

êà÷èâàòüñÿ — ko³ysaæ siê, chwiaæ siê, bujaæ siê; ïîïûõèâàòü — pykaæ; ïî-

ñàñûâàòü òðóáêó — pykaæ fajkê; ïîñòóêèâàòü — bêbniæ (po stole), klapaæ,
dudniæ. Pojawi³y siê tak¿e ekwiwalenty od podstaw kursywnych: ïîáàëèâàòü

— doskwieraæ; ïîâèçãèâàòü — skomleæ; ïîãëÿäûâàòü — spogl¹daæ, zerkaæ;
ïîãðîìûõèâàòü — szumieæ; ïîãóëèâàòü — w³óczyæ siê; ïîäâûâàòü —
skomleæ; ïîääóâàòü — d¹æ; ïîãëàæèâàòü — g³adziæ; ïîçâÿêèâàòü — dŸwiê-
czeæ; ïîãîâàðèâàòü — mówiæ o czym; ïîäóìûâàòü — zastanawiaæ siê; ïî-

êà÷èâàòüñÿ — zataczaæ siê; ïîêóðèâàòü — paliæ sobie; ïîñìàòðèâàòü —
przygl¹daæ siê; ïîñìåèâàòüñÿ — drwiæ sobie z...; ïîñòðåëèâàòü — strzelaæ;
ïîõàæèâàòü — spacerowaæ; ïðèõðàìûâàòü — utykaæ, kuleæ, np.:

Êíèæêà ïðîäàâàëàñü òóò æå, ñ áàãàæíîé òåëåæêè. Àâòîð êíè-

ãè, æóðíàëèñò Ïàëàìèäîâ, óæå íåñêîëüêî ðàç ïðîõîäèë ìèìî òå-

ëåæêè, ðåâíèâî ïîãëÿäûâàÿ íà ïîêóïàòåëåé.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Ksi¹¿eczkê tê sprzedawano na peronie. Jej autor, dziennikarz Pa³ami-
dow, ju¿ kilka razy przeszed³ obok wózka z ksi¹¿kami, patrz¹c z za-
zdroœci¹ na nabywców.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

— Ðàçãîâàðèâàåòå? — ñêàçàë îí, ïîêà÷èâàÿñü îò áûñòðîãî

õîäà ïîåçäà. — Íó, íó!
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)
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— Gawêdzicie? — powiedzia³, zataczaj¹c siê po korytarzu. — No,
no!

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Îí ðåøèòåëüíî íå çàìå÷àë Òåðåêà, êîòîðûé íà÷èíàë óæå ïîãðî-

ìûõèâàòü íà äíå äîëèíû.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Nie dostrzega³ Tereka, który zaczyna³ ju¿ szumieæ na dnie doliny.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Âcþ äîðîãó Ïàíèêîâñêèé ïëåëñÿ ïîçàäè. Îí ïðèõðàìûâàë. Îò

ãîëîäà ãëàçà åãî ïðèîáðåëè êîøà÷èé áëåñê, è îí, íå ïåðåñòàâàÿ,

æàëîâàëñÿ íà ñóäüáó è êîìàíäîðà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Panikowski przez ca³y czas zostawa³ w tyle. Utyka³ na nogê.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Niewielka jest grupa ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez for-
mantu modyfikacyjnego (9) bez znaczenia danego RA, niebêd¹cymi ekwiwa-
lentem czasownika bazowego, np. ïîêà÷èâàòüñÿ — wisieæ; ïîêóñûâàòü ãóáó

— zagryzaæ wargê; ïîíþõèâàòü òàáàê — za¿ywaæ tabaki79; ïîõàæèâàòü

âîêðóã êîãî-ë. — oblegaæ kogoœ; ïîõëîïûâàòü ïî ôóíäàìåíòó ïàëêîé —
ostukiwaæ lask¹ fundamenty, np.:

Îíà èçâëåêëà èç øêàôà äëèííóþ äåðåâÿííóþ ñòîå÷êó, íà êîòîðîé

ïîêà÷èâàëîñü òðèäöàòü øåñòü øòåìïåëåé ñ òîëñòåíüêèìè ëà-

êîâûìè ãîëîâêàìè, è, ïðîâîðíî âûíèìàÿ èç ãíåçä íóæíûå ïå÷àòè,

ïðèíÿëàñü îòòèñêèâàòü èõ íà áóìàãàõ (...)
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Wyjê³a z szafy d³ug¹ drewnian¹ podstawkê, na której wisia³o trzydzie-
œci szeœæ piecz¹tek z pêkatymi b³yszcz¹cymi g³ówkami i zrêcznie
wyci¹gaj¹c z gniazdek odpowiednie piecz¹tki, zaczê³a odciskaæ je na
pismach (...)

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Â òî âðåìÿ êàê ïîäìàñòåðüÿ ìýòðà Æåëè ðâàëè çóáû ïîñåòè-

òåëÿì èëè áðèëè èõ, îæèäàþùèå î÷åðåäè ïåçåíàñöû áîëòàëè,

ïîíþõèâàÿ òàáàê.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Podczas gdy czeladnicy mistrza Joly wyrywali klientom zêby albo go-
lili im policzki, czekaj¹cy swojej kolejki mieszkañcy Pézenas gawêdzili
i za¿ywali tabaki.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)
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79 Por. íþõàòü òàáàê — za¿ywaæ tabaki (WSRP).



Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà óñïåõ ïðè äâîðå è íà õîðîøèå êà÷åñòâà ïüå-

ñû, ñáîðîâ â Ïàëå-Ðîÿëå õîðîøèõ îíà âñå-òàêè íå äåëàëà, è àêòå-

ðû ïîõàæèâàëè âîêðóã ñâîåãî äèðåêòîðà è óìèëüíî ïðîñèëè

ó íåãî êàêóþ-íèáóäü íîâèíêó (...)
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Jednak choæ sztuka podoba³a siê na dworze i choæ by³a tak dobra,
w Palais-Royal nie zape³nia³a kasy, aktorzy oblegali swego dyrektora
i prosili, by wystawi³ coœ nowego (...)

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Îí ïîõëîïûâàë ïî ôóíäàìåíòó ïàëêîé è áåæàë äîìîé, â ãîðîä,

çàêðûâàÿ ëàäîíÿìè çàìåðçøèå óøè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Ostukiwa³ lask¹ fundamenty i zmiata³ do domu, do miasta, rozcie-
raj¹c zmarzniête uszy80.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

2.2.3.1.3. Związki stałe (5)

W nielicznej grupie ekwiwalentów wyra¿onych sta³ymi zwi¹zkami odnoto-
wano ekwiwalenty niewyra¿aj¹ce znaczenia deminutywno-iteratywnego: ïî-

ãëÿäûâàòü äðóã íà äðóãà — mierzyæ siê spojrzeniami; ïîñìåèâàòüñÿ —
œmiaæ siê w ku³ak; ïîãëÿäûâàòü çà êåì-ë. — mieæ kogoœ na oku; ïîìàë-

êèâàòü — trzymaæ jêzyk za zêbami; ïîäõëåñòûâàòü: âñå âðåìÿ ïîäõëå-

ñòûâàòü ñåáÿ — wci¹¿ dodawaæ sobie ostrogi81, np.:

Åäèíñòâåííûé âûâîä: íå êîíôëèêòóéòå ñ íèìè è áóäüòå

àêêóðàòíû ñ ó÷èòåëüíèöåé, òåïåðü çà âàìè áóäóò ïîãëÿäûâàòü,

èìåþò íà âàñ çóá, ìîãóò è ýòî ïðèïàÿòü.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Wniosek jest jeden: nie wolno panu z nimi zadzieraæ i niech pan bê-
dzie ostro¿ny z nauczycielk¹, teraz bêd¹ mieli pana na oku, zagiêli na
pana parol, mog¹ panu i to przykleiæ.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ñîïåðíèêè íåñêîëüêî ðàç âñòðå÷àëèñü è, ïîáåäîíîñíî ïîãëÿäûâàÿ

äðóã íà äðóãà, ñëåäîâàëè äàëüøå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)
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80 W ostatnim przyk³adzie wyst¹pi³a wtórna formacja imperfektywna. Od ekwiwalentu cza-
sownika bazowego powsta³ inny derywat (postukiwaæ / ostukaæ — ostukiwaæ).

81 Wymieniaj¹ca i rozszerzaj¹ca modyfikacja frazeologizmu daæ koniowi ostrogê ‘przynagliæ
konia do biegu, k³uj¹c go ostrogami’; por. ostroga ksi¹¿k. przen. ‘bodziec do dzia³ania, podnieta,
zachêta’ (USJP).



Rywale spotykali siê kilkakrotnie, mierzyli siê zwyciêskimi spojrzenia-

mi i szli dalej.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ñòåïà, ïîñìåèâàÿñü, óáåæàë.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

I Stiopa drapn¹³, œmiej¹c siê w ku³ak.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

2.2.3.1.4. Ekwiwalenty opisowe (32)

Wœród ekwiwalentów wyra¿anych adwerbiami i wyra¿eniami adwerbialny-
mi z czasownikiem niewyra¿aj¹cym znaczenia deminutywno-iteratywnego
wyst¹pi³y ekwiwalenty rosyjskich czasowników bazowych z okreœlnikami de-
minutywnymi (28 przyk³adów) pojawiaj¹cymi siê w jêzyku wyjœciowym oraz
w przek³adzie: ÷óòü âçäðàãèâàòü — lekko dr¿eæ; ëþáîâíî ïîãëàæèâàòü —
czule g³askaæ; ïîãëÿäûâàòü (äðóã íà äðóãà, òî è äåëî) — spogl¹daæ (na sie-
bie, co chwila, od czasu do czasu, coraz to); âñå ÷àùå ïîãëÿäûâàòü — coraz
czêœciej zerkaæ na dó³; ñëåãêà ïîäðàãèâàòü — lekko dr¿eæ; ñëåãêà ïî-

êà÷èâàòü — lekko ko³ysaæ siê; ÷àñòî ïîìàðãèâàòü — mrugaæ bez ustanku;
ïîøàòûâàòüñÿ ñëåãêà — chwiaæ siê lekko; ïîõàæèâàòü èç ñòîðîíû

â ñòîðîíó — kroczyæ tam i z powrotem, a tak¿e wy³¹cznie w przek³adzie:
âçäðàãèâàòü — wzdrygaæ siê co chwila; ïîáàëèâàòü — trochê boleæ; ïî-

ãàùèâàòü — wpadaæ od czasu do czasu; ïîäòàøíèâàòü — mdliæ trochê;
ïîñìåèâàòüñÿ — œmiaæ siê od czasu do czasu.

W badanym materiale pojawi³y siê nastêpuj¹ce okreœlniki iteratywne: co chwi-
la, coraz to, od czasu do czasu, tam i z powrotem, to na..., to na... (spogl¹daæ),
bez ustanku, coraz czêœciej82, i deminutywne: lekko, trochê, delikatnie, np.:

— Îíà ó íèõ íå æèëà. Òàê, ïîãàùèâàëà.
(À. Ñòðóãàéêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

— Nie mieszka³a. Wpada³a od czasu do czasu...
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

È Ñàíäðî âíîâü î÷íóëñÿ, íî òåïåðü îí óæå ñèäåë íå íà âàëóíå,

à ðÿäîì, íà ñóõîé, êîëþ÷åé òðàâå, è åãî ïîäòàøíèâàëî.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

I Sandro znowu siê ockn¹³, ale teraz ju¿ nie siedzia³ na kamieniu, tyl-
ko obok niego na suchej k³uj¹cej trawie i trochê go mdli³o.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Íî, êîãäà òðîãàë çóá ÿçûêîì, çóá øàòàëñÿ è êàê åìó êàçàëîñü,

äåñíà ïîáàëèâàëà.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)
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Kiedy jednak dotyka³ zêba jêzykiem, z¹b rusza³ siê i Stalin mia³ takie
wra¿enie, jakby go trochê bola³o dzi¹s³o.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

— Âñå âïåðåäè, ìîé ìàëü÷èê! Âñå âïåðåäè! Òû ïðàâ! È ïðîèç-

íåñÿ ýòè çàãàäî÷íûå ñëîâà, îí óñòðåìèëñÿ, ñëåãêà ïîøàòûâàÿñü,

ê áëèæàéøåìó îêíó è ïîäíÿë øòîðó.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Wszystko przed nami, mój ch³opcze! Wszystko przed nami! Mia³eœ
racjê! I wypowiedziawszy te zagadkowe s³owa, ruszy³, lekko siê

chwiej¹c, do najbli¿szego okna i odsun¹³ portierê83.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Âå÷åðîâñêèé ñèäåë, óñòàâÿñü â ñâîé îäèíîêèé ëèñòîê, è òèõîíüêî

ïîñòóêèâàë ïî íåìó áëàãîðîäíåéøèì ïàðêåðîì.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Wieczerowski siedzia³, patrz¹c na samotn¹ kartkê i delikatnie stuka³

w ni¹ swoim niebywa³ym parkerem.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

W przyk³adzie:

Ïðîõîäÿ ìèìî ñòîÿâøåé ó ñòåíû Ëèçû, ýêñêóðñàíòû ïîñìà-

òðèâàëè íà íåå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Przechodz¹c obok stoj¹cej pod œcian¹ Lizy, wycieczkowicze uwa¿nie

siê jej przygl¹dali84.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

okreœlnik wskazuje na dok³adnoœæ wykonania akcji.
W korpusie znalaz³y siê 4 ekwiwalenty opisowe niewyra¿aj¹ce znaczenia

deminutywno-iteratywnego: âñõëèïûâàòü — krztusiæ siê ze œmiechu; ïîä-

ìàðãèâàòü — dawaæ rozpaczliwe znaki; ïîïèñêèâàòü — zacz¹æ wo³aæ cie-
niutkim g³osikiem85; ïîìàëêèâàòü — siedzieæ cicho:

È âèäíî áûëî, êàê íàäìåííûé ÷åëîâåê â êðåñëå îòâàëèëñÿ íà

ñïèíêó åãî è ñòàë, âñõëèïûâàÿ, âûòèðàòü ñëåçû.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)
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84 Por. tak¿e wyst¹pienie z czasownikiem tego RA okreœlnika augmentatywnego:

Îíà õëîïàëà äâåðüìè è ãðîìêî íàïåâàëà, âèõðåì íîñÿñü ïî ñâîåé ÷àñòè

êâàðòèðû, è ïî öåëûì äíÿì ïðîâåòðèâàëà ó ñåáÿ êîìíàòû.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Trzaska³a drzwiami i g³oœno nuci³a, lata³a jak wicher po swojej czêœci mieszkania
i ca³ymi dniami wietrzy³a pokoje.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
85 Ekwiwalent opisowy ma znaczenie inicjalne.



Widziano tak¿e, ¿e wynios³y m³ody cz³owiek w fotelu odchyli³ siê na
oparcie i krztusz¹c siê ze œmiechu, ociera³ ³zy.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Èïïîëèò Ìàòâååâè÷ îò÷àÿííî ïîäìàðãèâàë Îñòàïó ãëàçîì, íî

òîò ñäåëàë âèä, ÷òî íå çàìåòèë ýòîãî, è âûøåë íà óëèöó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Hipolit Matwiejewicz dawa³ Ostapowi rozpaczliwe znaki, ale Ostap
uda³, ¿e tego nie widzi i wyszed³.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Èïïîëèò Ìàòâååâè÷ ñïåðâà äåëàë çíàêè ìîë÷à, à ïîòîì äàæå

îñìåëèëñÿ ïîïèñêèâàòü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Pocz¹tkowo Hipolit Matwiejewicz dawa³ mu na migi znaki, a potem
zacz¹³ wo³aæ cieniutkim g³osikiem.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

2.2.3.2. Ekwiwalenty polskich czasowników deminutywno-
-iteratywnego rodzaju akcji w języku rosyjskim (56)

2.2.3.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (39)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (34).
Wœród rosyjskich ekwiwalentów polskich czasowników deminutywno-itera-
tywnego rodzaju akcji wyst¹pi³y ekwiwalenty z tym samym przedrostkiem:
pochrapywaæ — ïîõðàïûâàòü; pochrz¹kiwaæ — ïîõðþêèâàòü; pokrzykiwaæ
— ïîïèñêèâàòü, ïîêðèêèâàòü; polœniewaæ — ïîáëåñêèâàòü; popijaæ — ïî-

ïèâàòü; popiskiwaæ — ïîïèñêèâàòü; popluwaæ — ïîïëåâûâàòü; posapywaæ
— ïîñàïûâàòü; postukiwaæ — ïîñòóêèâàòü; posykiwaæ — ïîôûðêèâàòü,
oraz z innymi przedrostkami: naœmiewaæ siê — ïîñìåèâàòüñÿ; podœpiewywaæ
— íàïåâàòü; pop³akiwaæ — âñõëèïûâàòü; poszturchiwaæ — ïîäòàëêèâàòü;
przeb¹kiwaæ — ïîãîâàðèâàòü, np.:

W maleñkiej kawiarence dostrzeg³ siedz¹c¹ pod oknem nieznan¹ mu
dziewczynê, która popijaj¹c ersatzow¹ herbatê spogl¹da³a na le¿¹cy
przed ni¹ „Kurier Warszawski”, stoj¹c¹ na nim zielon¹ torebkê i parê
skrzy¿owanych zielonych rêkawiczek.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Â íåáîëüøîì óþòíîì êàôå îí óâèäåë ñèäÿùóþ âîçëå îêíà äå-

âóøêó, êîòîðàÿ, ïîïèâàÿ ýðçàö-êîôå, ðàññìàòðèâàëà ëåæàùèé

ïåðåä íåé æóðíàë „Êóðüåð âàðøàâñêèé”. Ðÿäîì ëåæàëè çåëåíàÿ

äàìñêàÿ ñóìî÷êà è äâå çåëåíûå ñêðåùåííûå ïåð÷àòêè.
(À. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)
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£omota³y kije, rozleg³y siê ¿a³osne b³agania o ³askê, postêkiwali tar-
moszeni, zaskowycza³ kopniêty buldog.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Ñëûøàëèñü óäàðû ïàëîê, ïëà÷åâíûå ìîëüáû î ïîùàäå, ïîêðÿ-

êèâàëè äåðóùèåñÿ âðóêîïàøíóþ, ãäå-òî çàñêóëèë áóëüäîã, ïîëó-

÷èâøèé ïèíêà.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Condwiramurs, wci¹¿ z nog¹ na nodze, pogwizdywa³a, patrz¹c na nie-
bo.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Êîíäâèðàìóðñà — âñå åùå íîãà íà íîãó — ïîñâèñòûâàëà, ãëÿäÿ

â íåáî.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Pikinierzy znowu zamruczeli. Bronibor, odjechawszy do koñca linii,
zawróci³, przemawia³ dalej, postukuj¹c buzdyganem o zdobion¹ kulê
³êku.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ïèêèíåðû ñíîâà çàãóäåëè. Áðîíèáîð äîåõàë äî êîíöà ñòðîÿ, çàâåð-

íóë è ïðîäîëæàë, ïîñòóêèâàÿ áóëàâîé ïî èçóêðàøåííîé ëóêå ñå-

äëà.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (5). Pojawi³y
siê jednostkowe przyk³ady ekwiwalentów wyra¿aj¹cych inne RA, np. dystry-
butywny (w sensie szerokim): powiewaæ — ðàçâåâàòü, inicjalny: pohukiwaæ
— çàóõàòü, oraz augmentatywno-iteratywny: pokpiwaæ — âûñìåèâàòü:

Wyszed³, powiewaj¹c po³ami futra.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Îí âûøåë, ðàçâåâàÿ ðàñïàõíóòûìè ïîëàìè øóáû.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Krzykn¹³em, krzyknê³a Mi, krzycza³ Kro, krzycza³y Fre i Dir, krzycza³y
wszystkie krukowate, rozæwierka³y siê wróble i sikorki, pohukiwa³y

sowy.
(A. Zaniewski: Cywilizacja ptaków)

ß âñêðèêíóë. Çàêðè÷àëè Ìè è Êðî, Ôðå è Äèð, è âñå îñòàëüíûå

ïðåäñòàâèòåëè ñåìåéñòâà âîðîíüèõ, çà÷èðèêàëè âîðîáüè è ñè-

íèöû, çàóõàëè ñîâû.
(A. Çàíåâñêèé: Öèâèëèçàöèÿ ïòèö)

Dyrektor z nas pokpiwa³, ¿e tamten co dnia pisze obszerny raport,
choæ nawet o tym nie wie (...)

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)
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Äèðåêòîð âñå íàñ âûñìåèâàåò: òîò, äåñêàòü, êàæäûé äåíü

ñòðî÷èò ïî îáøèðíîìó ðàïîðòó è ñàì ïðî òî íå çíàåò (...)
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

2.2.3.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (13)

Wœród ekwiwalentów werbalnych bez formantu modyfikacyjnego odnoto-
wano ekwiwalenty polskiego czasownika bazowego (11), dla których w tekœcie
przek³adu jest mo¿liwe utworzenie czasownika wyra¿aj¹cego RA: pobekiwaæ
— áëåÿòü; pohukiwaæ — óõàòü; polatywaæ — ëåòàòü; polœniewaæ — ñâå-

òèòüñÿ; popijaæ — ïèòü; posapywaæ — ñîïåòü; poszukiwaæ — èñêàòü;
przeb³yskiwaæ — ìåðöàòü:

Noc¹ polatywa³y nad Sask¹ Kêp¹ kapryœnym jak æmy lotem poczciwe
kukuruŸniki.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Ïî íî÷àì íàä Ñàñêîé Êåìïîé, ñëîâíî áàáî÷êè, ëåòàëè çíàìåíè-

òûå «êóêóðóçíèêè».
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

Rzucili siê ku mnie z ³apami, posapywali, obw¹chuj¹c dok³adnie.
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Áðîñèëèñü íà ìåíÿ ñ ëàïèùàìè, ñîïåëè, ñòàðàòåëüíî îáíþõèâàëè.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

I za godzinê ubrana przez nas choinka mruga³a p³omyczkami œwie-
czek. B³yszcza³y kolorowe bombki, polœniewa³y anielskie w³osy zwi-
saj¹ce z ga³¹zek.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

×åðåç ÷àñ íàðÿæåííàÿ åëêà ìèãàëà çàææåííûìè ñâå÷êàìè. Áëåñ-

òåëè ðàçíîöâåòíûå øàðû, ñâåòèëñÿ çîëîòîé äîæäü, ñâèñàþùèé

ñ âåòîê.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Kozio³ek Bobkowita tryka³ mnie bezrogim ³bem i pobekiwa³ triumfal-
nie (...)

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Êîçëèê Áîáêîâèò òûêàë ìåíÿ áåçðîãèì ëáîì è ïîáåäíî áëåÿë (...)
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Pojawi³ siê tak¿e ekwiwalent, w którym w tekœcie przek³adu nie jest mo¿li-
we utworzenie czasownika wyra¿aj¹cego RA: porykiwaæ — ðåâåòü, np.:

Im wiadomoœæ by³a mniej prawdopodobna, czy wrêcz g³upia, tym wiê-
kszy zyskiwa³a pos³uch i wiêksz¹ budzi³a wœciek³oœæ t³umu, który ju¿
porykiwaæ zacz¹³ jak bestia krwi ¿¹dna, a nigdy ofiar nie syta.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)
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È ÷åì íåëåïåå, ãëóïåå áûëè ñëóõè, òåì âíèìàòåëüíåå ñëóøàëè,

òîëïà ðàçãîðàëàñü ÿðîñòüþ, ðåâåëà — òî÷ü-â-òî÷ü æàæäóùåå

êðîâè ÷óäîâèùå òðåáîâàëî âñå íîâûõ è íîâûõ æåðòâ.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Wyst¹pi³y 2 przyk³ady ekwiwalentów niebêd¹cych ekwiwalentami polskich
czasowników bazowych: pobrzmiewaæ — ñëûøàòüñÿ; pomrukiwaæ z zachwy-
tu — çàõëåáûâàëñÿ îò âîñòîðãà, np.:

— Czekaliœmy na pana, Kloss — przerwa³ wreszcie milczenie
Ohlers. W jego g³osie pobrzmiewa³y z³owrogie nuty.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

— Ìû æäàëè âàñ, Êëîñ, — ïðåðâàë íàêîíåö ìîë÷àíèå Îëåðñ.

Â åãî ãîëîñå ñëûøàëèñü óãðîæàþùèå íîòêè.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

2.2.3.2.3. Związki stałe

W korpusie polsko-rosyjskim brak ekwiwalentów deminutywno-iteratywne-
go RA bêd¹cych zwi¹zkami sta³ymi.

2.2.3.2.4. Ekwiwalenty opisowe (4)

Ekwiwalenty ze znaczeniem deminutywno-iteratywnym (3). Wœród ekwi-
walentów wyra¿onych za pomoc¹ adwerbiów i wyra¿eñ adwerbialnych z cza-
sownikiem niewyra¿aj¹cym znaczenia deminutywno-iteratywnego pojawi³y siê
3 przyk³ady, w których okreœlnik iteratywny wystêpuje w przek³adzie: pokrzyki-
waæ — âðåìÿ îò âðåìåíè êðè÷àòü; postukiwaæ — òî è äåëî óäàðÿòüñÿ; pod-
skubywaæ — ñðûâàòü è áðîñàòü:

Cieszy³ siê z tego dowcipu i pokrzykiwa³: — Stasiu, umyj rêce!
(B. Czeszko: Pokolenie)

Îí ðàäîâàëñÿ ñâîåé øóòêå è âðåìÿ îò âðåìåíè êðè÷àë:
— Ñòàñü, âûìîé ðóêè!

(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

(...) resztkami w³osów zamiata³ deski szafotu. Postukiwa³ ³bem
o drewniane pud³o.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

(...) îí ïîäìåòàë äîñêè ýøàôîòà, à ëáîì òî è äåëî óäàðÿëñÿ

î äåðåâÿííûé ÿùèê.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Szed³ sobie przez las bez poœpiechu, podskubuj¹c od czasu do czasu

wielkie, dojrza³e, czarne jagody.
(J. Chmielewska: Pafnucy)

222 2. Modyfikacje kwantyfikacyjne w jêzyku rosyjskim i polskim...



Âîò è ñåé÷àñ îí øåë ÷ðåçâû÷àéíî äîâîëüíûé, øåë íå ñïåøà,

èçðåäêà ñðûâàÿ è áðîñàÿ â ðîò êðóïíûå, ñî÷íûå ÿãîäû ÷åðíèêè.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Odnotowano jeden element opisowy niewyra¿aj¹cy deminutywno-iteratyw-
nego znaczenia: pop³akiwaæ — çàñòàòü êîãî-ë. ïëà÷óùåé, np.:

Milva, dziewczyna z pozoru zawadiacka i harda, a któr¹ dwa razy
zdarzy³o mi siê przydybaæ, jak pop³akiwa³a, skrywszy siê w k¹tku
stajni.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ìèëüâà, äåâèöà íà ïåðâûé âçãëÿä çàäèðèñòàÿ è ñòðîïòèâàÿ.

Îäíàêî ìíå äâàæäû äîâåëîñü çàñòàòü åå ïëà÷óùåé â óãîëêå

êîíþøíè.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

2.2.4. Podsumowanie

Wœród ekwiwalentów podnormatywnego RA w jêzyku polskim (17) wy-
st¹pi³y ekwiwalenty tego samego RA (15) oraz po jednym ekwiwalencie in-
nych grup. W t³umaczeniu na jêzyk polski odnotowano jedynie ekwiwalenty
tego samego RA.

W grupie ekwiwalentów deminutywnego RA liczba ekwiwalentów rosyj-
skich czasowników jest ponad 3 razy wiêksza (164 przyk³ady) ni¿ liczba ekwi-
walentów polskich czasowników (51). Wœród ekwiwalentów rosyjskich demi-
nutywów odnotowano najwiêcej przyk³adów ekwiwalentów tego samego RA
(58, czyli 35,4%). Drugie miejsce pod wzglêdem liczebnoœci (52 przyk³ady,
czyli 31,7%) zajmuj¹ ekwiwalenty rosyjskich czasowników bazowych lub ich
synonimów, np. ïðèâñòàòü — unieœæ siê; ïðèîñòàíîâèòü — zatrzymaæ;
ïðèîòêðûòü — otworzyæ. Inaczej kszta³tuje siê relacja miêdzy grupami naj-
bardziej licznymi w t³umaczeniu na jêzyk rosyjski. Na pierwszym miejscu pla-
suje siê grupa ekwiwalentów werbalnych bez formantów modyfikacyjnych nie-
bêd¹cych ekwiwalentami polskich czasowników bazowych (25, czyli 49%),
np. przypudrowaæ — ïîïóäðèòüñÿ; przywiêdn¹æ — ïîíèêíóòü, a na drugim
— ekwiwalenty tego samego RA (16, czyli 31,4%)86. Pozosta³e grupy stano-
wi¹ przyk³ady jednostkowe w obu t³umaczeniach.

Liczba ekwiwalentów deminutywno-iteratywnego RA jest w powieœciach
rosyjskich ponad 4 razy wiêksza ni¿ w powieœciach polskich. Prawie po³owê
przyk³adów w czêœci rosyjsko-polskiej korpusu (102, czyli 46,3%) stanowi¹
ekwiwalenty rosyjskich czasowników bazowych. Wynika z tego, ¿e w t³uma-
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czeniu na jêzyk polski znaczenie deminutywno-iteratywne nie jest przekazy-
wane, np. ïîãëÿäûâàòü — patrzeæ; ïîáàëèâàòü — boleæ; ïîäìèãèâàòü —
mrugaæ87. W derywatach od podstaw multiplikatywnych wyra¿one jest roz-
cz³onkowanie akcji, a w derywatach od podstaw kursywnych brak znaczenia
iteratywnego i deminutywnego. Na drugim miejscu znalaz³a siê grupa ekwi-
walentów tego samego RA (58, czyli 26,4%). Wa¿ne miejsce wœród ekwiwa-
lentów polskich zajmuj¹ okreœlniki deminutywno-iteratywne z ekwiwalentami
rosyjskich czasowników bazowych, np. ïîáàëèâàòü — trochê boleæ; ïî-

ñìåèâàòüñÿ — œmiaæ siê od czasu do czasu. Kolejne miejsca nale¿¹ do ekwi-
walentów opisowych (32) oraz innych RA (przede wszystkim augmentatyw-
nego).

Wœród ekwiwalentów w jêzyku rosyjskim dominuj¹ ekwiwalenty tego sa-
mego RA (34, czyli 62%). Wœród pozosta³ych grup odnotowano przyk³ady
jednostkowe. Wyj¹tek stanowi¹ ekwiwalenty bez formantów modyfikacyjnych,
bêd¹ce ekwiwalentami rosyjskich czasowników bazowych (11, czyli 19%),
niewyra¿aj¹ce znaczenia deminutywno-iteratywnego.
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87 W przyk³adzie oddano krotnoœæ, brak natomiast deminutywnoœci.

TABELA XIV. Ekwiwalenty deminutywnych rodzajów akcji w jêzyku polskim i rosyjskim

Typ przek³adu

Typ

ekwiwalenty werbalne
z formantami modyfikacyjnymi

ekwiwalenty
werbalne

bez formantów
modyfikacyjnych
ze znaczeniem

danego RA

ekwiwalenty
wyra¿one

czasownikami
tego samego RA

ekwiwalenty
wyra¿one

czasownikami
innego RA

liczba procent liczba procent liczba procent

Podnormatywny

Przek³ad rosyjsko-polski 15 88,2 — — — —

Przek³ad polsko-rosyjski 7 100,0 — — — —

Deminutywny

Przek³ad rosyjsko-polski 58 35,4 4 2,4 11 6,7

Przek³ad polsko-rosyjski 16 31,4 2 3,9 1 2,0

Deminutywno-iteratywny

Przek³ad rosyjsko-polski 58 26,4 14 6,4 — —

Przek³ad polsko-rosyjski 34 62,0 5 8,8 — —
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15 — Studium...

(charakterystyka kwantytatywna)

ekwiwalentu

R a z e m

ekwiwalenty werbalne
bez formantów modyfikacyjnych

niewyra¿aj¹ce znaczenia danego RA

zwi¹zki sta³e
ekwiwlenty

opisoweekwiwalent
czasownika
bazowego

ekwiwalenty
niebêd¹ce ekwiwa-
lentem czasownika

bazowego

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent

rodzaj akcji

— — 1 5,9 1 5,9 — — 17 100

— — — — — — — — 7 100

rodzaj akcji

52 31,7 21 12,8 4 2,4 14 8,6 164 100

4 7,8 25 49,0 1 2,0 2 3,9 51 100

rodzaj akcji

102 46,3 9 4,1 5 2,3 32 14,5 220 100

11 19,0 2 3,4 — — 4 6,8 56 100



3. Modyfikacje iteratywne
w języku rosyjskim i polskim

Modyfikacje iteratywne dziel¹ siê wed³ug cechy jednokrotnoœci i niejedno-
krotnoœci. Do jednokrotnych w jêzyku rosyjskim nale¿y semelfaktywny RA:
ñâèñòíóòü, êàøëÿíóòü; œwisn¹æ, kaszln¹æ.

3.1. Modyfikacje jednokrotne

W niniejszym podrozdziale przedstawiony zostanie rodzaj akcji wyra¿aj¹cy
modyfikacje jednokrotne w jêzyku rosyjskim i polskim.

TABELA XV. Semelfaktywny rodzaj akcji w jêzyku rosyjskim i polskim ze wskazaniem forman-
tów modyfikacyjnych

Jêzyk rosyjski
Formanty

modyfikacyjne
Jêzyk polski

Semelfaktywny rodzaj akcji

Jeden kwant akcji rozcz³onkowanej, tak¿e z odcieniem intensywnoœci

êèâíóòü, íûðíóòü, äîëáàíóòü, ðåçàíóòü -nu-/-anu- i -n¹- stukn¹æ

óêîëîòü, óêóñèòü u- uk³uæ

ñäåðíóòü s- + -nu- —

âçäðîãíóòü, âîñêëèêíóòü vz-/vs-, âîñ- + -nu- —
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3.1.1. Ekwiwalenty semelfaktywnego rodzaju akcji

3.1.1.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników semelfaktywnego
rodzaju akcji w języku polskim (814)

3.1.1.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (641)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (464).
Wœród ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami tego samego rodzaju akcji
pojawi³y siê czasowniki oznaczaj¹ce wydawanie dŸwiêków, przede wszystkim
wydawanie dŸwiêków przez cz³owieka, w tym verba dicendi: àõíóòü —
jêkn¹æ; áóðêíóòü — burkn¹æ; âîñêëèêíóòü — krzykn¹æ, westchn¹æ, wrzas-
n¹æ, wykrzykn¹æ, wybuchn¹æ; âñêðèêíóòü — krzykn¹æ, wrzasn¹æ; ãàðêíóòü

— krzykn¹æ, rykn¹æ, wrzasn¹æ, wykrzykn¹æ; êàøëÿíóòü — chrz¹kn¹æ; êðè-

êíóòü — krzykn¹æ, wykrzykn¹æ; êðÿêíóòü — chrzakn¹æ, stêkn¹æ; ðûêíóòü

— krzykn¹æ; ðÿâêíóòü — rykn¹æ, warkn¹æ, wykrzykn¹æ; ñâèñòíóòü —
gwizdn¹æ; õìûêíóòü — mrukn¹æ, westchn¹æ; ÷èõíóòü — kichn¹æ; ÷ìîêíóòü

— szczêkn¹æ; øåïíóòü — szepn¹æ, a tak¿e wydawanie dŸwiêków przez zwie-
rzêta: ãàâêíóòü — szczekn¹æ; ìÿóêíóòü — miaukn¹æ, oraz przez przedmioty:
ïðèùåëêíóòü — szczêkn¹æ; cêðèïíóòü — skrzypn¹æ; òÿâêíóòü —
szczêkn¹æ; ùåëêíóòü (î çàìêå) — szczêkn¹æ (o zamku); ùåëêíóòü êàá-

ëóêàìè — stukn¹æ obcasami; ùåëêíóòü ÿçûêîì — mlasn¹æ jêzykiem. Do tej
grupy nale¿¹ równie¿ czasowniki konkretnej czynnoœci fizycznej: áðûçíóòü

— bryzn¹æ, prysn¹æ, trysn¹æ; âçäðîãíóòü — drgn¹æ, wzdrygn¹æ siê; âçìàõ-

íóòü — machn¹æ; ãðîõíóòü — ³upn¹æ; äåðíóòü — drgn¹æ, szarpn¹æ; äðî-

ãíóòü — drgn¹æ; êèâíóòü — kiwn¹æ; êëþíóòü — dziobn¹æ; êîëüíóòü —
uk³uæ; ëîïíóòü — pêkn¹æ; ëÿãíóòü — kopn¹æ; ëÿãíóòü íîãîé — wierzgn¹æ
nog¹; ìàõíóòü ðóêîé — machn¹æ rêk¹; ìåòíóòüñÿ — szarpn¹æ siê; ðâà-

íóòüñÿ — szarpn¹æ siê; ñòîëêíóòüñÿ — stukn¹æ; còóêíóòü — stukn¹æ;
òîëêíóòü — pchn¹æ, popchn¹æ, szturchn¹æ, tr¹ciæ, szarpn¹æ; óäàðèòü —
grzmotn¹æ; óõíóòü — jêkn¹æ, odetchn¹æ; õëîïíóòü — trzasn¹æ, czasowniki
ruchu: áðûêíóòü — brykn¹æ, czasowniki oznaczaj¹ce zjawiska fizyczne:
áëåñíóòü — b³ysn¹æ; âñïûõíóòü — b³ysn¹æ (o okularach); ìåëüêíóòü —
b³ysn¹æ; ìèãíóòü — mign¹æ œwiat³ami; ìèãíóòü (î ëàìïå) — mrugaæ; ñâåð-

êíóòü — b³ysn¹æ, mign¹æ; õëûíóòü — chlusn¹æ; õëûíóòü (äîæäü) — lun¹æ
(o deszczu), oraz czasowniki percepcyjne: âçãëÿíóòü — zerkn¹æ. Czasowniki
te pojawiaj¹ siê w narracyjnym typie tekstu1:

Äîêòîð áðîñèë âçãëÿä íà áóìàæêó è àõíóë.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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Doktor rzuci³ okiem na papier i jêkn¹³.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ãåéíðèõ óñòðîèëñÿ íà êîëåíÿõ òîëñòîãî ïèñàòåëÿ, îò÷åãî ïèñà-

òåëü êðÿêíóë è ñòîè÷åñêè ïîäóìàë (...)
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Heinrich usadowi³ siê na kolanach oty³ego literata; literat stêkn¹³

i pomyœla³ ze stoicyzmem (...)
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Ïàðèêìàõåð â çàäóì÷èâîñòè ùåëêíóë â âîçäóõå íîæíèöàìè (...)
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Fryzjer w zadumie szczêkn¹³ no¿yczkami (...)
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ïðè âèäå ñâîèõ êîììåð÷åñêèõ âðàãîâ Áåçåí÷óê îò÷àÿííî ìàõíóë

ðóêîé, îñòàíîâèëñÿ è çàøåïòàë âñëåä Âîðîáüÿíèíîâó: — Óñòó-

ïëþ çà òðèäöàòü äâà ðóáëèêà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Na widok swoich handlowych konkurentów Bezenczuk desperacko
machn¹³ rêk¹ i rzuci³ szeptem za oddalaj¹cym siê Worobianinowem:
— Oddam za trzydzieœci dwa rubelki.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Èïïîëèò Ìàòâååâè÷ ëåîïàðäîâûì ñêîêîì ïðèáëèçèëñÿ ê âîçìó-

òèòåëüíîìó íåçíàêîìöó è ìîë÷à äåðíóë ñòóë ê ñåáå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Hipolit Matwiejewicz lamparcim skokiem dopad³ bezczelnego niezna-
jomego i bez s³owa szarpn¹³ krzes³o.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Â âîçäóõå ñàìîëåò áëåñíóë ðåáðàìè è ñãèíóë â ñîëíå÷íîì ñâåòå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Samolot b³ysn¹³ w powietrzu skrzyd³ami i rozp³yn¹³ siê w s³onecznym
blasku.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Czasowniki semelfaktywne wystêpuj¹ — najczêœciej — w œrodku cudzej
wypowiedzi oraz w postpozycji w stosunku do cudzej wypowiedzi:

— Có¿ — westchnê³a. — Dobrze, jeœli chcesz... Opowiem.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Íó ÷òî æ, — âçäîõíóëà îíà. — Ïóñòü òàê, êîëè õî÷åøü...

Ðàññêàæó.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

— Jestem zmêczona — szepnê³a.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— ß óñòàëà, — øåïíóëà Öèðè.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)
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Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (177). W gru-
pie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem innego RA (177) pojawi³y siê
przede wszystkim czasowniki inicjalnego / determinatywno-momentalnego RA
oraz jednostkowe przyk³ady augmentatywno-iteratywnego RA, determinatyw-
no-deminutywnego RA, dystrybutywno-augmentatywnego RA oraz komitatyw-
nego RA.

Do tej grupy, w której ekwiwalentami s¹ czasowniki wyra¿aj¹ce inicjalny /
determinatywno-momentalny RA, nale¿¹ czasowniki wyra¿aj¹ce dŸwiêki,
w tym verba dicendi: âîñêëèêíóòü — zawo³aæ; âñïëåñíóòü — zadŸwiêczeæ;
âñïëåñíóòü ðóêàìè — zaklaskaæ w d³onie; âñõëèïíóòü — za³kaæ; ãðÿíóòü

— zabrzmieæ, zagrzmieæ; âîñêëèêíóòü — zapiaæ; êàøëÿíóòü — zakasz-
leæ; ëÿçãíóòü — zazgrzytaæ; ïèñêíóòü — zapiszczeæ; ðÿâêíóòü — za-
grzmieæ, zaryczeæ; ñâèñòíóòü — zapiszczeæ; òðåñíóòü — zagrzmieæ; õè-

õèêíóòü — zaœmiaæ siê, zachichotaæ; õîõîòíóòü — zaœmiaæ siê; õðóñòíóòü

— zatrzeszczeæ, zachrzêœciæ; øåïíóòü — wyszeptaæ; ðÿâêíóòü ÷òî-òî —
zawo³aæ coœ, czasowniki oznaczaj¹ce konkretne czynnoœci fizyczne: âçäðîã-

íóòü — zadr¿eæ; äåðíóòüñÿ — zatrz¹œæ siê; êà÷íóòüñÿ — zachwiaæ siê;
äðîãíóòü — zadr¿eæ, zadygotaæ; êðóòíóòü çâîíîê — zakrêciæ dzwonkiem;
ïîêà÷íóòüñÿ — zachwiaæ siê w posadach; ñîäðîãíóòüñÿ âñåì òåëîì — za-
dygotaæ ca³ym cia³em, czasowniki ruchu: âñêîëûõíóòüñÿ — zako³ysaæ siê;
õëûíóòü — pop³yn¹æ; êîëûõíóòüñÿ — zako³ysaæ siê, czasowniki oznaczaj¹ce
zjawiska fizyczne: âñïûõíóòü — zap³on¹æ, oraz czasowniki percepcyjne:
áëåñíóòü — zab³ysn¹æ, zaœwieciæ siê; âäîõíóòü çàïàõ — poczuæ (zapach);
âçãëÿíóòü — zobaczyæ; ìåëüêíóòü — zaœwitaæ. Czêsto trudno orzec, czy cza-
sownik polski z przedrostkiem za- jest czasownikiem inicjalnym, czy wyra¿a
krótkie trwanie z naciskiem na pocz¹tek (inicjalnoœæ z elementami determina-
tywno-momentalnego rodzaju akcji). Takie przyk³ady nale¿y analizowaæ
w kontekœcie, który precyzuje odcieñ znaczeniowy. Trzeba równie¿ zwróciæ
uwagê na to, ¿e czasowniki bêd¹ce ekwiwalentami semelfaktywów odnosz¹
siê przede wszystkim do krótkiego trwania akcji. Oto kilka przyk³adów:

Ãëàçà ÷àñòî çàìèãàëè, íà ùåêè íàáåæàëà êðàñêà, ïîäáîðîäîê

äðîãíóë.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Zamruga³ oczami, poczerwienia³, podbródek mu zadr¿a³.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Îò ðåçêîãî òîðìîæåíèÿ õðóñòíóëè ïîåçäíûå ñóñòàâû.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Maszynista zahamowa³ tak gwa³townie, ¿e wszystkie stawy w poci¹gu
zatrzeszcza³y.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ñâèñòíóëà ôëåéòà, è çàíàâåñ, íàâåâàÿ ïðîõëàäó, ðàññòóïèëñÿ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)
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Zapiszcza³ flet i kurtyna, ziej¹c na widowniê fal¹ ch³odnego powie-
trza, rozsunê³a siê.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ëÿçãíóë çàìîê, äâåðü îòêðûëàñü.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Zazgrzyta³ zamek, drzwi otworzy³y siê.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

W jednostkowych przyk³adach pojawi³y siê ekwiwalenty innych rodzajów
akcji: augmentatywno-iteratywnego RA: âçìàõíóòü áóêåòîì — wymachiwaæ
bukietem, determinatywno-deminutywnego RA: êà÷íóòü ãîëîâîé — pokrêciæ
g³ow¹; ÷èðêíóòü ñïè÷êîé — potrzeæ zapa³kê, dystrybutywno-augmentatywne-
go RA: êèíóòüñÿ (î êàçàõàõ) — rozpierzchn¹æ siê, oraz komitatywnego RA:
òîïíóòü íîãîé — przytupn¹æ nog¹:

— ×òî âû äåëàåòå? — ñêàçàë Áàëàãàíîâ, âçìàõíóâ áóêåòîì.

— Çà÷åì ýòîò øèê?
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— Co pan wyprawia? — zapyta³ Ba³aganow, wymachuj¹c bukie-
tem. — Na co te zbytki?

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

(...) êîãäà çàèãðàëà ìóçûêà, âîïðîñèòåëüíî ïîñìîòðåë íà íåå.

Âàðÿ ÷óòü çàìåòíî îòðèöàòåëüíî êà÷íóëà ãîëîâîé.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

(...) gdy orkiestra znowu zaczê³a graæ, spojrza³ na ni¹ pytaj¹co. Waria
niemal niedostrzegalnie pokrêci³a g³ow¹.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Âî âñå ñòîðîíû âðàññûïíóþ êèíóëèñü êàçàõè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé åëåíîê)

Kazachowie rozpierzchli siê w pop³ochu.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Êîãäà ïðèøëî âðåìÿ ïîäõâàòèòü ïðèïåâ, Îñòàï ïî-êàïåëüìåéñ-

òåðñêè âçìàõíóë ðóêàìè è òîïíóë íîãîé, íî ãðîçíîãî õîðîâîãî

êðèêà íå ïîñëåäîâàëî.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

W chwili kiedy wszyscy powinni byli podchwyciæ refren, Ostap wzniós³
rêce jak kapelmistrz i przytupn¹³ nog¹, ale chór nie podchwyci³ refrenu.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

3.1.1.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego

Do ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez formantów modyfikacyj-
nych i wyra¿aj¹cymi znaczenie danego RA (58) nale¿¹ czasowniki momental-
ne: ãðîõíóòü (î ïîäíîñå) — upuœciæ tacê; äåðíóòü øíóð — poci¹gn¹æ za
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linkê; ðóõíóòü — run¹æ; ðóõíóòü íà ÷òî-ë. — upaœæ na coœ; òîëêíóòü

îôèöèàíòà — potr¹ciæ kelnera; òðåñíóòü êîãî-ë. êóëàêîì — zdzieli³ kogoœ
piêœci¹; øàãíóòü â ñòîðîíó — usun¹æ siê w bok; øåâåëüíóòüñÿ — poruszyæ
siê; øëåïíóòü êîãî-ë. ïî ñïèíå — wyr¿n¹æ kogoœ w plecy; äåðíóòü ïëå÷îì

— wzruszyæ ramionami; êà÷íóòüñÿ — przechyliæ siê; ðóõíóòü — osun¹æ siê;
ðóõíóòü — zawaliæ siê; áóõíóòüñÿ íà ñêàìåéêó — wskoczyæ na ³awkê; äåð-

íóòü óñîì — podskoczyæ (o w¹sie); âçãëÿíóòü — przeœlizn¹æ siê; âïèõíóòü

áóòåðáðîä â îòâåðñòèå — wepchn¹æ kanapkê w otwór; êèâíóòü íà äâåðü

— wskazaæ oczami drzwi; êóâûðêíóòüñÿ â ìàøèíó — wskoczyæ do wozu;
ìåëüêíóòü â ãîëîâå — przelecieæ przez g³owê; ïîøàòíóòüñÿ — z³amaæ siê;
ïðûãíóòü — wskoczyæ; ïóãíóòü — postraszyæ; òîëêíóòü — tr¹ciæ coœ, od-
sun¹æ coœ; õëîïíóòü äâåðüþ — zatrzasn¹æ drzwi; âñïëåñíóòü ðóêàìè —
za³amaæ rêce; ñêîëüçíóòü — przeœlizgn¹æ siê; ùåëêíóòü — popchn¹æ. Oto
kilka przyk³adów:

Ñûñîé ãðîõíóë ïîäíîñ, ïðîëèë ñóï è ðàçáèë ïîñóäó, òðè ãëóáîêèõ

òàðåëêè è îäíó ìåëêóþ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Sysoj upuœci³ tacê, rozla³ zupê i pot³uk³ talerze, trzy g³êbokie i jeden
p³ytki.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

È ïîñûëêà, áðîøåííàÿ ðóêîé äþæåãî ïî÷òîâèêà, ðóõíóëà íà ãðó-

äó îâàëüíûõ òþ÷êîâ, òîðáî÷åê è ÿùèêîâ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

I paczka rzucona rêk¹ krzepkiego pocztowca upad³a na stos innych
tobo³ków, t³umoków i skrzynek.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Îí âðàçâàëêó ïîäîøåë ê ñìóùåííîìó ñòàðè÷êó èçâîç÷èêó è òðåñ-

íóë åãî êóëàêîì ïî âàòíîé ñïèíå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Lekko ko³ysz¹c siê w biodrach, Ostap podszed³ do przera¿onego sta-
rowiny doro¿karza i zdzieli³ go piêœci¹ w watowane plecy.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Pojawi³y siê czasowniki semelfaktywne, których ekwiwalentami s¹ cza-
sowniki rzuciæ, tr¹ciæ, przemkn¹æ i strzeliæ; por. rzuciæ: êèíóòü íà ïîë —
rzuciæ na pod³ogê; êèíóòüñÿ — rzuciæ siê; ìåòíóòü ÷àåâûå îôèöèàíòó

— rzuciæ napiwek kelnerowi; øâûðíóòü — rzuciæ; tr¹ciæ: òêíóòü â áîê —
tr¹ciæ kogoœ w bok; òîëêíóòü — tr¹ciæ kogoœ; przemkn¹æ: ìåëüêíóòü —
przemkn¹æ przez g³owê; øàðàõíóòü ïî îáîÿì â êîðèäîðå — przemkn¹æ po
tapetach w korytarzu; strzeliæ: ñòðåëüíóòü â ðÿá÷èêà — strzeliæ do jarz¹bka;
ñòóêíóòüñÿ ãîëîâàìè — zderzyæ siê g³owami; ùåëêíóòü ïàëüöàìè — strze-
liæ palcami:
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Ïîòîì ñõâàòèë ãàçåòó è, íè÷åãî â íåé íå ïðî÷èòàâ, êèíóë íà ïîë.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Chwyci³ gazetê, nic z niej nie wyczyta³ i rzuci³ na pod³ogê.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Íå÷èñòàÿ ñèëà øàðàõíóëà ïî îáîÿì â êîðèäîðå, íàïðàâëÿÿñü

ê ñìîòðîâîé, òàì ÷åì-òî ãðîõíóëî è ìãíîâåííî ïðîëåòåëî îá-

ðàòíî.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Nieczysta si³a przemknê³a po tapetach w korytarzu, wpad³a do labo-
ratorium, tam coœ ³upnê³o i b³yskawicznie polecia³o z powrotem.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

— Îí ñ äîñàäîé ùåëêíóë ïàëüöàìè. — ß ïîíèìàþ, âàñ èíòå-

ðåñóåò ñîâñåì äðóãîå.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

— Z irytacj¹ strzeli³ palcami. — Rozumiem, interesuje ciê coœ
ca³kiem innego.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

Odnotowano 2 przyk³ady, w których ekwiwalentem czasownika semelfak-
tywnego jest czasownik multiplikatywny (ìèãíóòü — mrugaæ) oraz czasow-
nik oznaczaj¹cy aktywnoœæ percepcyjn¹ (ãëÿíóòü — patrzeæ):

— Ñêàæèòå, âû õîðîøî çíàåòå ãîðîä? — ñïðîñèë Îñòàï,

ìèãíóâ Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— Czy dobrze znacie miasto? — zapyta³ Ostap, mrugaj¹c porozu-
miewawczo w stronê Aleksandra Iwanowicza.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

È äåéñòâèòåëüíî, èç çåðêàëà íà îòöà Ôåäîðà ãëÿíóëà áîéêàÿ

÷åðíîãëàçàÿ ôèçèîíîìèÿ ñ íåáîëüøîé äèêîé áîðîäêîé è íåëåïî

äëèííûìè óñàìè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Istotnie, z lustra patrzy³a na ojca Fiodora ruchliwa, czarnooka fizjo-
nomia z niedu¿¹ wariack¹ bródk¹ i niedorzecznie d³ugimi w¹sami.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez formantów mody-
fikacyjnych bez znaczenia danego RA, niebêd¹cymi ekwiwalentami czasowni-
ków bazowych (69) pojawi³y siê czasowniki mówienia i wydawania dŸwiê-
ków: âçäîõíóòü — powiedzieæ; âîñêëèêíóòü — oœwiadczyæ; êëèêíóòü

ìèëèöèþ — wezwaæ milicjê; êðèêíóòü — oœwiadczyæ; ïðèêðèêíóòü íà

ñîáàêó — odwo³aæ psa; õìûêíóòü — odburkn¹æ, oraz czasowniki nazy-
waj¹ce konkretne czynnoœci fizyczne: âäîõíóòü â ñåáÿ — zu¿yæ ca³y zapas;
âçãëÿíóòü íà ïàïêó — zagl¹daæ do teczki; âûïëåñíóòü ñåáå â ãëîòêó —
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wlaæ sobie w gard³o; ëîïíóòü — splajtowaæ, zbankrutowaæ; ñêîëüçíóòü ïî

ëèöó — stoczyæ siê po policzku; ïëåñíóòü — obmyæ (o fali oceanu); ïëþíóòü

— opluæ; õëîïíóòü ïå÷àòüþ — przy³o¿yæ piecz¹tkê:

— ß çà âàìè, — äåëîâèòî êðèêíóë âîäèòåëü ïòåðîêàðà, âû-

ñêàêèâàÿ èç êàáèíû.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

— Ja za panem — oœwiadczy³ rzeczowo kierowca pterokaru, wy-
skakuj¹c z kabiny.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

„Ìèëîñòè ïðîñèì” ëîïíóëî åùå çà òðè ãîäà äî òîãî, êàê Èïïî-

ëèò Ìàòâååâè÷ îñåë â ãîðîäå N (...)
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

„Bywajcie” splajtowa³o na trzy lata przed osiedleniem siê Hipolita
Matwiejewicza w N (...)

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Do tej grupy mo¿na te¿ zaliczyæ ekwiwalenty ze znaczeniem inicjalnym:
âçãëÿíóòü — spojrzeæ, popatrzeæ; ãëÿíóòü — spojrzeæ; øàãíóòü ê äâåðè

â êîðèäîð — ruszyæ ku drzwiom na korytarz:

Ïîòîì ïðåäñåäàòåëü ñ óæàñíîé óëûáêîé âçãëÿíóë íà ìàëü÷èêà

è ñïðîñèë: (...)
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Potem przewodnicz¹cy spojrza³ z bolesnym uœmiechem na ch³opca
i zapyta³: (...)

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Ëåíà ñ áëàãîäàðíîñòüþ âçãëÿíóëà íà íåãî.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Lena popatrzy³a na niego z wdziêcznoœci¹.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ëþáîïûòíî áûëî áû âçãëÿíóòü íà íåãî.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Swoj¹ drog¹ chcia³bym go zobaczyæ.
(M. Bu³hakow: Psie serce)

Îíè ñëîâíî ïðîçðåëè è âçãëÿíóëè äðóã íà äðóãà íîâûìè ãëàçàìè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Jak gdyby odzyskali wzrok i spojrzeli na siebie innymi oczyma.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

3.1.1.1.3. Związki stałe (24)

Pojawi³y siê 2 ekwiwalenty ze znaczeniem semelfaktywnym: âçáðûêíóòü

— stan¹æ dêba; âñêðèêíóòü — wydaæ okrzyk zgrozy:
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Âåäü ÷òî-òî æå äîëæíî áûëî ñëó÷èòüñÿ, ðàç îí òàê âçáðûêíóë!
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Przecie¿ coœ siê musia³o staæ, jeœli tak nagle stan¹³ dêba!
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Doœæ znaczna jest grupa ekwiwalentów niewyra¿aj¹cych znaczenia semel-
faktywnego (22), np. òðÿõàíóòü — za³atwiæ kogoœ2; âçãëÿíóòü (õîëîäíî) —
zmierzyæ lodowatym wzrokiem3; âçãëÿíóòü — zmierzyæ wzrokiem; íûðíóòü,
øìûãíóòü — daæ nura4; ïåðåãëÿíóòüñÿ ñ êåì-ë. — wymieniæ spojrze-
nia; ïåðåòðóõíóòü — ob³o¿yæ kl¹tw¹; ïèêíóòü: íå äàòü äâîðíèêó è ïèê-

íóòü — nie dopuœciæ dozorcy do s³owa5; ðèñêíóòü: ÷òîáû îí íà ýòî ðèñê-

íóë — ¿eby poszed³ na coœ takiego; ñáîëòíóòü — powiedzieæ, co komu œlina
na jêzyk przyniesie; õèõèêíóòü — parskn¹æ œmiechem6; òðÿõàíóòü —
za³atwiæ kogoœ; õëîïíóòü êîãî-ë. — dosta³o siê komuœ:

Ñàøà Ïàíêðàòîâ èñêëþ÷åí! Òàê âåðèë ÷åëîâåê, à åãî òðÿõàíóëè!
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Sasza Pankratow wylany! Tak ten cz³owiek wierzy³, i go za³atwili!
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

È òóò ÷åëîâåê íåîæèäàííî øìûãíóë ê ñåáå è çàêðûë çà ñîáîþ

äâåðü.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

— I nagle nieoczekiwanie da³ nura do swego pokoju i zamkn¹³ za
sob¹ drzwi.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

— Íó, áðîñü òû, ÷òî òû ðàçîðÿåøüñÿ, — áîðìîòàë îí, — íó,

ñáîëòíóë, íó, èçâèíè, — êàÿëñÿ îí.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— Przestañ, czego siê wœciekasz, mamrota³. — No, powiedzia³em,
co mi œlina na jêzyk przynios³a, no, nie gniewaj siê, b³aga³.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

W kilku przyk³adach czasownik semelfaktywny w jêzyku orygina³u jest
komponentem sta³ego zwi¹zku: ñâèñíóòü: êîãäà ðàê íà ãîðå ñâèñòíåò —
kiedy rak œwiœnie, a ryba zaœpiewa / „Na œwiêty nigdy”; òðîíóòüñÿ: ëåä òðî-

íóëñÿ — lody ruszy³y; õëåáíóòü: íå õëåáíóòü åùå ãîðÿ÷åãî äî ñëåç — ktoœ
nie wie, co go czeka:
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dzo niekorzystnej sytuacji; oszukaæ’ (USJP).

3 Innowacja rozwijaj¹ca zwrotu zmierzyæ, mierzyæ kogoœ wzrokiem, spojrzeniem, oczami
poprzez dodanie przymiotnika lodowaty.

4 W znaczeniu ‘biegn¹c, id¹c, nag³ym skokiem skryæ siê gdzieœ; umkn¹æ, uciec’ (USJP).
5 U¿ycie frazeologizmu z negacj¹; por. dopuœciæ kogoœ do g³osu, do s³owa ‘pozwoliæ mó-

wiæ’ (USJP).
6 W znaczeniu ‘zacz¹æ siê œmiaæ’ (USJP); ‘rozeœmiaæ siê gwa³townie’ (Sz).



Â ñìûñëå „ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åòâåðã” èëè „êîãäà ðàê íà ãîðå

ñâèñòíåò”.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

W sensie „Kiedy rak œwiœnie, a ryba zaœpiewa”. „Na œwiêty nigdy”.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

— Çàñåäàíèå ïðîäîëæàåòñÿ! — ìîëâèë Îñòàï êàê íè â ÷åì íå

áûâàëî. — È, êàê âèäèòå, ãîñïîäà ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè, ëåä

òðîíóëñÿ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— Sesja trwa! — odezwa³ siê Ostap, jak gdyby nigdy nic. — I jak
widzicie, panowie przysiêgli, lody ruszy³y!

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Kilka sta³ych zwi¹zków ma znaczenie inicjalne: âçãëÿíóòü íà îëåíüè ðîãà

— rzuciæ okiem na rogi jelenie; âñïûõíóòü — wpaœæ w z³oœæ; ãëÿíóòü: èñ-

êîñà ãëÿíóòü íà... — k¹tem oka spojrzeæ na...; ãëÿíóòü èñïîäëîáüÿ — popa-
trzyæ spode ³ba; ïðûãíóòü âïåðåä — ruszyæ z kopyta ‘od razu, szybko, nagle’.

3.1.1.1.4. Ekwiwalenty opisowe (20)

Komponentami ekwiwalentów opisowych s¹ czasowniki oznaczaj¹ce wyda-
wanie dŸwiêków: âçäîõíóòü — odpowiedzieæ z westchnieniem; âçäîõíóòü

(ñòðàñòíî) — zabrzmieæ (o namiêtnym westchnieniu); âûäîõíóòü — zapy-
taæ st³umionym szeptem; øåïíóòü — zapytaæ szeptem, czasowniki okreœlaj¹ce
konkretne czynnoœci fizyczne: ïîêà÷íóòüñÿ — straciæ równowagê; ãëîòíóòü

— prze³kn¹æ œlinê; ìîòíóòü ãîëîâîé — zaprzeczyæ ruchem g³owy; ïîä-

ìèãíóòü — zmru¿yæ oko, mrugn¹æ porozumiewawczo; êèâíóòü — skin¹æ
g³ow¹; âçìàõíóòü ðóêîé — daæ znak rêk¹, czasowniki percepcji wzrokowej:
ïåðåãëÿíóòüñÿ — porozumieæ siê wzrokiem; zamieniæ porozumiewawcze spoj-
rzenia; òðîíóòü: çåìëþ ÷óòü òðîíóëà òåìíàÿ êðàñêà — w³aœnie zaczê³o
siê œciemniaæ:

— Åñòü? — âûäîõíóë îí.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— Jest? — zapyta³ st³umionym szeptem.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Åëåíà Ñòàíèñëàâîâíà ñõâàòèëàñü çà âèñêè è èñïóãàííî âñêðè-

êíóëà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Helena Stanis³awowna chwyci³a siê za g³owê i wyda³a okrzyk zgrozy.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Îíà ñòàëà íà âûñîêîå äíî ãàðäåðîáà è, ïîêà÷íóâøèñü, òîëêíóëà

áîêîâóþ ñòåíêó, äåðæàâøóþñÿ òîëüêî íà ïàçîâûõ øèïàõ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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Stanê³a na wysokim dnie szafy i trac¹c równowagê popchnê³a boczn¹
œciankê, która trzyma³a siê tylko na bolcach.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ïðåäñòàâèòåëü Ìàñëîöåíòðà, êîòîðîãî äàâíî óæå æãëî, ïðî-

òèñíóëñÿ ê ïåðèëàì òðèáóíû, âçìàõíóë ðóêîé è ãðîìêî çàãîâîðèë

î ìåæäóíàðîäíîì ïîëîæåíèè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Przedstawiciel Centrali Mleczarskiej, którego ju¿ od dawna korci³o,
przecisn¹³ siê do trybuny, da³ znak rêk¹ i zacz¹³ przemówienie o sytu-
acji miêdzynarodowej.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Îí ïðîì÷àëñÿ ïî êîðèäîðó, âûøåë íà ïàëóáó è, ïåðåãëÿíóâøèñü

ñ Èïïîëèòîì Ìàòâååâè÷åì, ïîíåñ ñòóë íàâåðõ, ê ðóáêå ðóëåâîãî.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Przebieg³ przez korytarz, wyszed³ na pok³ad, zamieni³ porozumiewaw-

cze spojrzenie z Hipolitem Matwiejewiczem i powêdrowa³ z krzes³em
na górê w kierunku budki sternika.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

S¹ to ekwiwalenty niewyra¿aj¹ce znaczenia semelfaktywnego.

3.1.1.2. Ekwiwalenty polskich czasowników semelfaktywnego
rodzaju akcji w języku rosyjskim (456)

3.1.1.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (438)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (363).
Wœród ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem tego samego rodzaju akcji po-
jawi³y siê czasowniki oznaczaj¹ce wydawanie dŸwiêków, przede wszystkim wy-
dawanie dŸwiêków przez cz³owieka, w tym verba dicendi: b¹kn¹æ — áóðêíóòü

÷òî-òî, áóõíóòü; be³kotn¹æ — êðèêíóòü; burkn¹æ — áóðêíóòü; chlupn¹æ
w bagno — øëåïíóòüñÿ â áîëîòî; gwizdn¹æ — ñâèñòíóòü; jêkn¹æ —
îéêíóòü, àõíóòü; kaszln¹æ — êàøëÿíóòü; kichn¹æ — ÷èõíóòü; krzykn¹æ —
àõíóòü, âîñêëèêíóòü, âñêðèêíóòü, âûêðèêíóòü, êðèêíóòü, ðûêíóòü, ôû-

ðêíóòü; mlasn¹æ — ÷àâêíóòü; parskn¹æ — õìûêíóòü, ïðûñíóòü, ôûðêíóòü;
rykn¹æ — êðèêíóòü, ãàðêíóòü, ðÿâêíóòü; stêkn¹æ — îõíóòü, èêíóòü,
êðèêíóòü; sykn¹æ — âçìåòíóòüñÿ, ïðîøèïåòü, ðûêíóòü, çàøèïåòü;
szepn¹æ — øåïíóòü; warkn¹æ — áóðêíóòü; wrzasn¹æ — âçâèçãíóòü, âîñ-

êëèêíóòü, êðèêíóòü, ðÿâêíóòü, âñêðèêíóòü, êðèêíóòü, ôûðêíóòü; wrzasn¹æ
z bólu — âñêðèêíóòü îò áîëè; czasowniki nazywaj¹ce wydawanie dŸwiêków
przez zwierzêta: kwikn¹æ — õðþêíóòü; prychn¹æ — ôûðêíóòü; warkn¹æ —
ãàâêíóòü, oraz przez przedmioty: brzêkn¹æ — çâÿêíóòü; chrupn¹æ —
õðóñòíóòü, ïëåñíóòü; gruchn¹æ o posadzkê — ãðîõíóòüñÿ î ïàðêåò; hukn¹æ
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(o kot³ach i tr¹bach) — ãðÿíóòü (î áàðàáàíàõ è òðóáàõ); strzeliæ obcasami —
ùåëêíóòü êàáëóêàìè; szczêkn¹æ (o ciêciwie) — ùåëêíóòü (î òåòèâå), czasow-
niki odnosz¹ce siê do konkretnej czynnoœci fizycznej: chlasn¹æ konia nahajk¹
— õëåñòíóòü ëîøàäü íàãàéêîé; drgn¹æ — âçäðîãíóòü, äðîãíóòü, øå-

âåëüíóòüñÿ, øåëîõíóòüñÿ; grzmotn¹æ — ñàäàíóòü; kiwn¹æ — êèâíóòü;
koln¹æ — êîëüíóòü; machn¹æ rêk¹ — ìàõíóòü ðóêîé; pukn¹æ — ñòóêíóòü;
smagn¹æ — õëåñòíóòü; szarpn¹æ — ðâàíóòü, òðîíóòüñÿ, äåðíóòü, ðâà-

íóòü; uderzyæ — ðóáàíóòü; ugryŸæ — óêóñèòü; waln¹æ prosto w ³eb — ñà-

äàíóòü ïðÿìî ïî áàøêå; ziewn¹æ — çåâíóòü, czasowniki oznaczaj¹ce zjawi-
ska fizyczne: b³ysn¹æ — áëåñíóòü, ñâåðêíóòü, âñïûõíóòü; lun¹æ (o deszczu)
— õëûíóòü (î ëèâíå). Oto kilka przyk³adów:

— Nie! — krzyknê³a Nimue. — Nie! Nie znikaj! Nie chcê!
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Íåò! — êðèêíóëà Íèìóý. — Íåò! Íå èñ÷åçàé! ß íå õî÷ó!
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Mê¿czyzna jêkn¹³ i stêkn¹³.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ìóæ÷èíà çàñòîíàë è èêíóë.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Nagle jeden dzik kwikn¹³ ostrzegawczo i odskoczy³ kilka kroków do
ty³u.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Âäðóã îäèí èç êàáàíîâ, îòáèâøèéñÿ íåìíîãî â ñòîðîíó, âñòðå-

âîæåííî õðþêíóë è áðîñèëñÿ íàçàä.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Coœ chrupnê³o i zaszeleœci³o, pod³o¿e puœci³o, a wiedŸmin pojecha³
w dó³ wraz z kilkoma cetnarami piachu i ¿wiru.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

×òî-òî õðóñòíóëî è çàøåëåñòåëî, ïî÷âà ïðîãíóëàñü, è âåäüìàê

ïîåõàë âíèç âìåñòå ñ íåñêîëüêèìè öåòíàðàìè ïåñêà è ùåáíÿ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

B³ysnê³o, a Geralt dostrzeg³ nagle w œcianie refleks metalu.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ñâåðêíóëî, è Ãåðàëüò íåîæèäàííî çàìåòèë â ñòåíå ïðîáëåñê ìå-

òàëëà.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (75). Wœród
ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem innego RA pojawi³y siê ekwiwalen-
ty wyra¿aj¹ce przede wszystkim determinatywno-momentalny RA oraz przy-
k³ady jednostkowe inicjalnego RA, augmentatywnego RA, determinatywno-de-
minutywnego RA i deminutywno-iteratywnego RA.
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Nale¿¹ce do badanego korpusu czasowniki determinatywno-momentalnego
RA oznaczaj¹ce mówienie i wydawanie dŸwiêków — odnotowane jako ekwi-
walenty semelfaktywów — zawieraj¹: przedrostek ïðî- (42 przyk³ady):
b¹kn¹æ — ïðîâîð÷àòü; be³kotn¹æ — ïðîáîðìîòàòü; burkn¹æ — ïðî-

âîð÷àòü; charkn¹æ — ïðîõðèïåòü; chrypn¹æ — ïðîõðèïåòü; fukn¹æ —
ïðîâîð÷àòü; jêkn¹æ — ïðîñòîíàòü; mign¹æ — ïðîìåëüêíóòü; mrukn¹æ —
ïðîáîðìîòàòü, ïðîáóð÷àòü, ïðîâîð÷àòü; prychn¹æ — ïðîìîëâèòü; rykn¹æ
— ïðîîðàòü, ïðîêðè÷àòü; sykn¹æ — ïðîøèïåòü; stêkn¹æ — ïðîñòîíàòü;
sykn¹æ — ïðîøèïåòü; skin¹æ — ïðîøèïåòü; sykn¹æ — ïðîøèïåòü;
szczekn¹æ — ïðîëàÿòü; szepn¹æ — ïðîøåïòàòü, ïðîãîâîðèòü; œwisn¹æ —
ïðîñâèñòeòü; warkn¹æ — ïðîâîð÷àòü, ïðîãîâîðèòü; zgrzytn¹æ — ïðî-

ñêðåæåòàòü, oraz przedrostek çà-: b³ysn¹æ — çàãóäåòü, çàñâåðêàòü;
chrapn¹æ — çàõðàïåòü; jêkn¹æ — çàñòîíàòü; krzykn¹æ — çàêðè÷àòü;
pisn¹æ — çàâèçæàòü; prychn¹æ — çàñìåÿòüñÿ; rozb³ysn¹æ — çàáëåñòåòü;
rykn¹æ — çàðû÷àòü; sapn¹æ — çàñîïåòü; skrzypn¹æ — çàñêðèïåòü; stêkn¹æ
— çàñòîíàòü; sykn¹æ — çàøèïåòü; szczêkn¹æ — çàçâåíåòü; wrzasn¹æ —
çàîðàòü, çàâîïèòü; wykrzykn¹æ — çàãîâîðèòü; zadr¿eæ (o pod³odze) — çà-

äðîæàòü; zgrzytn¹æ — çàñòó÷àòü, zgrzytn¹æ zêbami — çàñêðèïåòü çóáàìè.
S¹ to czasowniki mówienia w prepozycji w stosunku do fragmentu mowy

niezale¿nej; por.:

— Sami se idŸcie — b¹kn¹³ któryœ, podnosz¹c do nosa d³oñ z fis-
stechem. Puszczyk ciosem piêœci zbieli³ mi narkotykiem twarz, rêkaw
i przód kaftana.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Èäèòå ñàìè, — ïðîâîð÷àë êòî-òî, ïîäíîñÿ ê íîñó ëàäîíü

ñ ôèñøòåõîì. Ôèëèí óäàðîì êóëàêà çàïîðîøèë åìó íàðêîòèêîì

ëèöî, ðóêè è ãðóäü êàôòàíà.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

w postpozycji w stosunku do fragmentu mowy niezale¿nej; por.:

— Adam „Adieu” Pangratt — mrukn¹³ Dennis Cranmer.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Àäàì „Àäüþ” Ïàíãðàòò, — ïðîâîð÷àë Äåííèñ Êðàíìåð.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

oraz w œrodku wypowiedzi; por.:

— Wreszcie!!! — wrzasnê³a Marianna. — Co wy tam robicie tyle
czasu, gdzie Pafnucy?!

(J. Chmielewska: Pafnucy)

— Íàêîíåö-òî! — âñêðè÷àëà Ìàðèàííà. — Ñêîëüêî ìîæíî

æäàòü? ×òî âû òàì äåëàåòå? Ãäå Ïàôíóòèé?
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)
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Wœród ekwiwalentów wyra¿aj¹cych inny RA znalaz³y siê czasowniki:
• inicjalnego RA: sypn¹æ — ïîñûïaòüñÿ; rykn¹æ — âçðåâåòü; wykrzykn¹æ

— âñêðè÷àòü; wrzasn¹æ — âñêðè÷àòü:

Tote¿ z³oto siê sypnê³o z kieszeni otrz¹sanego Dyrektora.
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Âîò ïî÷åìó ïîñûïàëîñü çîëîòî èç êàðìàíîâ äîáðîñîâåñòíî

âñòðÿõèâàåìîãî äèðåêòîðà.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Kompania ryknê³a gromkim, dudni¹cym, chóralnym œmiechem.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Êîìïàíèÿ âçðåâåëà ãðîìêèì ãóäëèâûì, õîðîâûì õîõîòîì.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

• augmentatywnego RA: prychn¹æ — ðàñôûðêàòüñÿ; rozb³ysn¹æ / rozb³yski-
waæ — ðàçãîðåòüñÿ / ðàçãîðàòüñÿ; chrz¹kn¹æ — îòêàøëÿòüñÿ:

— Proszê? — zdumia³ siê borsuk, a kuna na ga³êzi prychnê³a.
(J. Chmielewska: Pafnucy)

— Íó âîò, îïÿòü! — ðàñôûðêàëàñü êóíèöà.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Jej wielkie kolczyki z wielofasetkowych cytrynów co i rusz rozb³yski-

wa³y tysi¹cem refleksów, przyci¹ga³y wzrok.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Åå îãðîìíûå ñåðüãè èç ìíîãîôàñåòî÷íûõ öèòðèíîâ òî è äåëî

ðàçãîðàëèñü òûñÿ÷àìè ìàíÿùèõ âçãëÿä ðîçáëåñêîâ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

• determinatywno-deminutywnego RA: kiwn¹æ — ïîêà÷àòü; cmokn¹æ —
ïîíóêàòü ëîøàäåé; klepn¹æ — ïîõëîïàòü:

WoŸnica cmokn¹³ na konie, szarpnê³y wozem i wyjechaliœmy na szero-
ki trakt wiod¹cy ku stolicy.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Âîçíèöà ïîíóêàë ëîøàäåé, ôóðãîí ðâàíóëñÿ, è ìû âûåõàëè íà

øèðîêèé òðàêò ê ñòîëèöå.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

• deminutywno-iteratywnego RA: szczekn¹æ przez sen — ïîòÿâêèâàòü:

Mumik spa³ twardo, od czasu do czasu szczekn¹³7 przez sen i skrobn¹³
³ap¹, jakby przed kimœ ucieka³, widaæ œni³ mu siê poœcig, jaki ci¹gle
nam grozi³.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)
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Ìóìèê êðåïêî ñïàë, âðåìÿ îò âðåìåíè ïîòÿâêèâàÿ âî ñíå, è ïå-

ðåáèðàë ëàïàìè, ñëîâíî îò êîãî-òî óáåãàë, âèäíî, ñíèëàñü åìó

ïîãîíÿ, âñå åùå ãðîçèâøàÿ íàì.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

3.1.1.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego

Ekwiwalenty ze znaczeniem semelfaktywnym (1). W korpusie odnotowa-
no jeden przyk³ad ekwiwalentu ze znaczeniem semelfaktywnym wyra¿ony
czasownikiem nienale¿¹cym do RA ze znaczeniem semelfaktywnym: cisn¹æ
na ziemiê skalpel — áðîñèòü íà çåìëþ ñêàëüïåëü:

(...) nagle podskoczy³, zatupa³ nogami, zakl¹³ obrzydliwie i cisn¹³ na
ziemiê skalpel.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

(...) âäðóã ïîäïðûãíóë, çàòîïàë íîãàìè, ãðóáî âûðóãàëñÿ è áðîñèë

íà çåìëþ ñêàëüïåëü.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

W korpusie odnotowano jeden przyk³ad ekwiwalentu wyra¿onego ekwi-
walentem czasownika bazowego: sypn¹æ siê (o iskrach) — ñûïàòüñÿ

(î èñêðàõ):

Z podsyconego wiatrem ognia sypnê³y siê iskry, zamieraj¹ce i gasn¹ce
wœród mrowia mrugaj¹cych gwiazd.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Îò ðàçäóâàåìîãî âåòðîì êîñòðà ñûïàëèñü èñêðû, óëåòàëè â íåáî

è ãàñëè ñðåäè ìåðöàþùèõ çâåçä.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez formantów mody-
fikacyjnych bez znaczenia danego RA, niebêd¹cymi ekwiwalentami czasowni-
ka bazowego (12) pojawi³y siê czasowniki oznaczaj¹ce wydawanie dŸwiêków
przez cz³owieka: b¹kn¹æ — îòâåòèòü; jêkn¹æ — ñêàçàòü; krzykn¹æ —
âîçìóòèòüñÿ; parskn¹æ — áðîñèòü; rykn¹æ — îò÷åêàíèòü; szepn¹æ —
îòâåòèòü; wrzasn¹æ — âìåøàòüñÿ, oraz przez przedmioty: buchn¹æ
(o wrzawie) — âçîðâàòüñÿ (î ðàçíîãîëîñèöå); chlupn¹æ — ïëþõíóòüñÿ,
czasowniki okreœlaj¹ce konkretn¹ czynnoœæ fizyczn¹: b³ysn¹æ latark¹ — oñâå-

òèòü ôîíàðèêîì; buchn¹æ (o p³omieniach) — âûðâàòüñÿ (î ïëàìåíè);
chlasn¹æ kogoœ szponami po twarzy — õâàòèòü êîãî-ë. êîãòÿìè ïî ëèöó;
cisn¹æ czymœ o pod³ogê — õâàòèòü ÷åì-ë. îá ïîë; prysn¹æ w rêku (o piórze)
— ñëîìàòüñÿ (î ïåðå); skin¹æ — ïðèãëàñèòü; smyrgn¹æ w ciemnoœci —
èñ÷åçíóòü â òåìíîòå; trzasn¹æ (o drzwiach) — îòêðûòüñÿ (î äâåðè);
waln¹æ o œcianê — âðåçàòüñÿ â ñòåíó; zamyrgn¹æ pod szafê — áðîñèòüñÿ

ïîä øêàô; zerkn¹æ na kogoœ — èñêîñà áðîñàòü íà êîãî-ë. âçãëÿä:
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— Ano, jakoœ siê ¿yje — b¹kn¹³ po d³ugiej ciszy ktoœ z dalszych
rzêdów.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Íó, æèâåì êîå-êàê, — îòâåòèë ïîñëå äîëãîé òèøèíû

êòî-òî èç äàëüíèõ ðÿäîâ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

— Remigiusz nas namówi³! — jêkne³a Marianna.
(J. Chmielewska: Pafnucy)

— Åãî Ðåìèãèé ïîäãîâîðèë, — ñêàçàëà îíà.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Chwyci³a ze sto³u kubek, wypi³a do dna, potem bez zastanowienia cis-

nê³a nim o pod³ogê. I wybieg³a, trzaskaj¹c drzwiami.
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Îíà ñõâàòèëà ñî ñòîëà êóáîê, îñóøèëà äî äíà, ïîòîì, íå çàäóìû-

âàÿñü, õâàòèëà èì îá ïîë. È âûáåæàëà, õëîïíóâ äâåðüþ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

WiedŸmin przelecia³ przez ca³¹ d³ugoœæ hali, z impetem waln¹³ o œcia-
nê, osun¹³ siê po niej.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Âèëüãåôîðö ðàçâåðíóëñÿ è õâàòèë åãî ìàãè÷åñêîé ýíåðãèåé. Âåäü-

ìàê ïðîëåòåë ÷åðåç âåñü çàë, ñ ðàçìàõó âðåçàëñÿ â ñòåíó, ñïîëç ïî

íåé.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

3.1.1.2.3. Związki stałe

W czêœci polsko-rosyjskiej korpusu brak ekwiwalentów zwi¹zków sta³ych
czasowników semelfaktywnych.

3.1.1.2.4. Ekwiwalenty opisowe (4)

W korpusie pojawi³y siê 4 ekwiwalenty opisowe: dygn¹æ — ñäåëàòü ðåâå-

ðàíñ; pstrykn¹æ kilka zdjêæ — ñäåëàòü íåñêîëüêî ñíèìêîâ; rykn¹æ — èçäàòü

ðåâ; wzdrygn¹æ — ïðîáåæàòü (î äðîæè):

Mistrz Robin Anderida pierwszy dostrzeg³ zbli¿aj¹cego siê cesarza,
zgi¹³ siê w uk³onie. Stella Congreve, hrabina na Liddertalu, wsta³a
i dygnê³a.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ìýòð Ðîáèí Àíäåðèäà ïåðâûì çàìåòèë ïðèáëèæàþùåãîñÿ èìïå-

ðàòîðà è ñîãíóëñÿ â ïîêëîíå. Ñòåëëà Êîíãðåâ, ãðàôèíÿ Ëèääåð-

òàëü, âñòàëà è ñäåëàëà ðåâåðàíñ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)
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Pafnucy poczu³ w sobie tak gwa³town¹ chêæ wynagrodzenia jej tych
prze¿yæ i potwornoœci, ¿e sam ju¿ nie wiedzia³, co zrobiæ. Uniós³ siê
na tylnych nogach i rykn¹³ potê¿nie, z wielkim wspó³czuciem.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Ïàôíóòèé òàê ñî÷óâñòâîâàë ïðåêðàñíîé Áàëüáèíå, òàê õîòåë,

÷òîáû îíà ïîíÿëà âñþ ãëóáèíó åãî ÷óâñòâ, ÷òî ïîäíÿëñÿ íà çàä-

íèå ëàïû, âçìàõíóë ïåðåäíèìè è èçäàë ìîãó÷èé ðåâ8.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

3.2. Modyfikacje niejednokrotne

Niejednokrotnoœæ odnosi siê do kwantyfikacji akcji werbalnej / rozcz³onko-
wania akcji, kwantyfikacji uczestników akcji oraz dwukrotnoœci (jednokrot-
nego powtórzenia akcji na osi czasu). Znaczenie niejednokrotnoœci wyra¿aj¹:
iteratywny RA (ñèæèâàòü), dystrybutywno-augmentatywny RA (ïîâûíîñèòü

ìåáåëü; pozapalaæ wszystkie œwiat³a), kumulatywno-augmentatywny RA (íà-

êîëîòü äðîâ; na³owiæ ryb, nagrzeszyæ) oraz przemienny RA (ïåðåñìåè-

âàòüñÿ; przeœmiewaæ siê).
W tabeli XVI zamieszczono modyfikacje niejednokrotne w jêzyku rosyj-

skim i polskim:
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8 Brak wœród ekwiwalentów danego RA zwi¹zków frazeologicznych i kolokacji oraz ad-
werbiów i wyra¿eñ adwerbialnych z czasownikiem niewyra¿aj¹cym rodzaju akcji.

TABELA XVI. Niejednokrotne rodzaje akcji w jêzyku rosyjskim i polskim ze wskazaniem for-
mantów modyfikacyjnych

Jêzyk rosyjski Formanty modyfikacyjne Jêzyk polski

1 2 3

Iteratywny rodzaj akcji

Powtarzalnoœæ nieokreœlona liczbowo (czêsto / rzadko / czasem robiæ coœ, byæ w jakimœ stanie)

õàæèâàòü, ñèæèâàòü -yva-/-iva-/-va-/-a/ siadywaæ, pisywaæ

Dystrybutywno-augmentatywny rodzaj akcji

(Niesynchroniczne) objêcie akcj¹ wszystkich obiektów lub / i subiektów / oddzielnych czêœci
przedmiotu

èçúåçäèòü âåñü ãîðîä iz- i z-(s-) zjeŸdziæ ca³e miasto

îáúåõàòü âñå ìåñòà ob- obdzwoniæ wszystkich

ïåðåáèòü (âñþ) ïîñóäó pere- i prze- przebadaæ (wszystkich) pacjen-
tów



3.2.1. Ekwiwalenty iteratywnego rodzaju akcji

3.2.1.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników iteratywnego
rodzaju akcji w języku polskim (92)

3.2.1.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (31)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (30).
W korpusie wœród ekwiwalentów iteratywnego rodzaju akcji znalaz³y siê 2
czasowniki: ñèæèâàòü t³umaczony przez polski czasownik siadywaæ (2 u¿y-
cia)9 oraz áûâàòü t³umaczony przez polski bywaæ (28 wyst¹pieñ)10, np.:

Ëàäíî, ïîñèäèò íà áåðåãó, ïîòîì, ìîæåò áûòü, ïîéäåò. Îí

÷àñòî ñèæèâàë òåïåðü íà áåðåãó â ëîäêå, ãëÿäÿ â ðåêó, íà ïðî-

ëîæåííóþ ëóíîé ñåðåáðÿíóþ äîðîæêó íà âîäå.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Niezdecydowany, iœæ czy nie, postanowi³ na razie posiedzieæ trochê na
brzegu. Ostatnio czêsto siadywa³ na brzegu w ³odzi, patrz¹c na rzekê,
na wysrebrzon¹ ksiê¿ycem smugê na wodzie.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)
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1 2 3

ïîîòêðûâàòü (âñå) îêíà po- pozapalaæ (wszystkie) œwiat³a

ïðèðóáèòü âåñü ëåñ pri- —

ðàçäàðèòü, ðàçáåæàòüñÿ raz- i roz- (+ -sja, siê) rozdaæ prezenty, rozbiec siê

ñîãíàòü âñåõ, ñáåæàòüñÿ s- i z- (+ -sja, siê) zgoniæ wszystkich, zbiec siê

âûòîïòàòü òðîïèíêó vy- i wy- wygasiæ (wszystkie) œwiat³a

Kumulatywno-augmentatywny rodzaj akcji

Nagromadzenie wielu obiektów b¹dŸ sumowanie „porcji” akcji

íàïèëèòü äðîâ, íàãðåøèòü na- nazbieraæ grzybów, nakupiæ
prezentów

Przemienny rodzaj akcji

Realizacja akcji rozcz³onkowanej pomiêdzy przynajmniej dwoma subiektami

ïåðåãëÿäûâàòüñÿ pere- i prze- + (sufiks
iteratywny) + -sja/siê

przeœmiewaæ siê

cd. tab. XVI

9 Czasownikowi towarzyszy³ okreœlnik ÷àñòo.
10 Trzy przyk³ady pojawi³y siê z okreœlnikami ðåäêî (rzadko), ÷àñòî (czêsto), ìíîãî (wiele

razy).
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Îí ðåäêî áûâàë äîìà è íà öåëûå äíè óõîäèë â Áîëüøîé òåàòð èëè

Êîíñåðâàòîðèþ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Rzadko bywa³ w domu i ca³e dnie spêdza³ w Teatrze Wielkim lub
w Konserwatorium.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (1). W prze-
k³adzie pojawi³ siê jeden czasownik innego RA — augmentatywno-iteratywny:

Ïîäîëãó ñòàèâàë Âàñèñóàëèé ïåðåä øêàôîì, ïåðåâîäÿ âçîðû ñ êî-

ðåøêà íà êîðåøîê.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Wasisualij lubi³ wystawaæ d³ugo przed bibliotek¹, przenosz¹c spojrze-
nie z jednego grzbietu na drugi.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Znaczenie augmentatywne wnosi okreœlnik ïîäîëãó — d³ugo.

3.2.1.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (16)

W t³umaczeniu u¿yte zosta³y ekwiwalenty czasownika áûâàòü ze znacze-
niem iteratywnym (13 przyk³adów): zdarzaæ siê, przytrafiaæ siê, przychodziæ;
por.:

— Äà, — ñêàçàë òðåòèé ïàññàæèð, ðàñïå÷àòûâàÿ æåëå-

çíîäîðîæíûé ïàêåòèê ñ äâóìÿ èíäèâèäóàëüíûìè ñóõàðÿìè, —
áûâàþò ðàçëè÷íûå ôàêòû â îáëàñòè äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ.

(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

— Tak — odezwa³ siê trzeci pasa¿er, otwieraj¹c kupion¹ na dwor-
cu paczuszkê z dwoma sucharkami — w sprawach pieniê¿nych zda-

rzaj¹ siê ró¿ne bardzo dziwne przypadki.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Ñî ìíîé òàêèå âåùè òîæå áûâàëè.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Mnie te¿ siê przytrafia³y takie rzeczy.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

W korpusie znalaz³y siê ekwiwalenty czasowników ãîâàðèâàòü (powia-
daæ)11 oraz ñëûõèâàòü z negacj¹ (íå ñëûõèâàòü — nie s³yszeæ):

Áëàæåí ìóæ, èæå íå éäå, âîçüìó êóø, íè÷åãî íå âèäÿ. À ÷àñîì

è ïî ìîðäàñàì, êàê îòåö ãîâàðèâàë.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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11 Czasownik ten jest synonimem ekwiwalentu czasownika bazowego: mówiæ — przestarz.
powiadaæ.



B³ogos³awiony m¹¿, który za rad¹ nie chodzi — zarobiê od ka¿dego,
czy uczciwy, czy z³odziej. A czasem i po mordzie na³o¿ê, jak powiada³

mój ojciec.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ïðè âñåì ïðè òîì â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ðîäèëüíûõ ïîêîåâ

Çåìëè îá ýïèäåìèÿõ îòêàçîâ è íå ñëûõèâàëè.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

— Pomimo wszystkiego, co zosta³o powiedziane, w znakomitej
wiêkszoœci na Ziemi nikt o odmowach nawet nie s³ysza³.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

Odnotowano jeden przyk³ad, w którym wyst¹pi³ czasownik âèäûâàòü

z negacj¹, natomiast w t³umaczeniu u¿yty zosta³ czasownik byæ z negacj¹:

Ñâåò íå âèäûâàë åùå òàêîãî ãîëóáîãî âîðèøêè, êàê Àëåêñàíäð

ßêîâëåâè÷.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Jak œwiat œwiatem nie by³o takiego niebiañskiego z³odziejaszka jak
Aleksander Jakowlewicz.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

3.2.1.1.3. Związki stałe

W czêœci rosyjsko-polskiej korpusu brak zwi¹zów sta³ych bêd¹cych ekwi-
walentami czasowników iteratywnych.

3.2.1.1.4. Ekwiwalenty opisowe (45)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych ekwiwalentem czasownika bazowego
z adwerbiami i wyra¿eniami adwerbialnymi pojawi³y siê rosyjskie czasowniki:
áûâàòü (16 wyst¹pieñ)12, äåëûâàòü (2 u¿ycia) oraz ãîâàðèâàòü, ñêàçûâàòü,
ñëûõèâàòü (po jednym wyst¹pieniu).

Wœród czasowników niewyra¿aj¹cych RA jako ekwiwalenty czasownika
áûâàòü wyst¹pi³y nastêpuj¹ce polskie czasowniki: byæ, dotyczyæ, doznaæ,
odwiedzaæ, panowaæ, przychodziæ, przyje¿d¿aæ, spotykaæ siê, zdarzaæ siê,
natomiast jako ekwiwalenty czasownika äåëûâàòü — polskie czasowniki ro-
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12 Trzeba zaznaczyæ ró¿nicê semantyczn¹ miêdzy rosyjskim áûâàòü i polskim bywaæ. Cza-
sownik rosyjski w formach czasu przesz³ego jest czêœciej u¿ywany w znaczeniu ogólnofaktycz-
nym (îáùåôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå), a odpowiada mu jedno z u¿yæ czasownika polskiego byæ.
St¹d w t³umaczeniach na jêzyk rosyjski pojawia siê czasownik áûâàòü, np.:

— Gdy ja... Gdy nie byliœmy razem, by³eœ z innymi kobietami?
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Êîãäà ÿ... Êîãäà ìû íå áûëè âìåñòå, òû áûâàë ñ äðóãèìè æåíùèíàìè?
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)



biæ, wykonywaæ. Czasownik mówiæ pojawi³ siê jako ekwiwalent rosyjskich
ãîâàðèâàòü, ñêàçûâàòü, a czasownik s³yszeæ — jako ekwiwalent ñëûõè-

âàòü, np.:

Îíà ÷àñòî áûâàëà ó ñâîåé øêîëüíîé ïîäðóãè â äîìå, çàñåëåííîì

ñëóæàùèìè Áðåñòñêîé æåëåçíîé äîðîãè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Czêsto odwiedza³a swoj¹ szkoln¹ kole¿ankê w domu, w którym
mieszkali robotnicy Brzeskiej Kolei ¯elaznej.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

— Ìîëîäûå ëþäè, — çàÿâèë Èïïîëèò Ìàòâååâè÷ âûñïðåííî,

— ïîçâîëüòå âàñ ïîçäðàâèòü, êàê ãîâàðèâàëîñü ðàíüøå, ñ çà-

êîííûì áðàêîì.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— M³odzi ma³¿onkowie — oœwiadczy³ Hipolit Matwiejwicz napu-
szonym stylem — pozwolicie, ¿e z³o¿ê wam ¿yczenia z okazji, jak to

siê dawniej mówi³o, zawarcia œwiêtego zwi¹zku ma³¿eñskiego.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Do tej grupy zaliczono tak¿e przyk³ady powtarzalnoœci uwarunkowanej,
np.:

È îí ñäåëàë òî, ÷òî äåëûâàë âñåãäà, êîãäà áûë ñ÷àñòëèâûì îá-

ëàäàòåëåì ïóñòûõ êàðìàíîâ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

I zrobi³ to, co robi³ zawsze, kiedy by³ szczêœliwym posiadaczem pu-
stych kieszeni.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Åãî îõâàòèëî òîñêëèâîå, òîøíîòâîðíîå ÷óâñòâî, êîòîðîå áûâà-

ëî ó íåãî, êîãäà îí ìàëü÷èøêîé âëåçàë íà êðûøó äîìà ïî ïîæàð-

íîé ëåñòíèöå — åå âåðõíèå ïðóòüÿ îòîðâàëèñü îò ñòåíû, êîíåö

ðàñêà÷èâàëñÿ è íàäî áûëî óëîâèòü ìîìåíò, êîãäà îí ïðèáëèçèòñÿ

ê êðûøå, ïåðåñêî÷èòü.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Ogarnê³o go rozpaczliwe, d³awi¹ce uczucie, którego dozna³ w dzieciñ-
stwie, gdy wdrapa³ siê na dach domu po drabince po¿arowej — jej
górne szczeble oderwa³y siê od œciany, drabinka huœta³a siê w powie-
trzu, i trzeba by³o uchwyciæ odpowiedni moment, kiedy zbli¿a³a siê do
dachu, przeskoczyæ13.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)
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13 W jêzyku polskim mo¿liwe jest wystêpowanie przy powtarzalnoœci uwarunkowanej cza-
sowników dokonanych (STAWNICKA, 2007: 89—91).



Okreœlniki pojawiaj¹ siê zarówno w tekœcie orygina³u, jak i w przek³adzie.
Czasownikowi áûâàòü towarzysz¹ okreœlniki krotnoœci nieograniczonej14:
okreœlniki cykliczne regularne: êàæäûé äåíü — codziennie, i cykliczne niere-
gularne: â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ — w rzadkich chwilach, okreœlniki interwa³u fre-
kwentatywne: ÷àñòî — czêsto; íåðåäêo — nierzadko, okreœlniki uzualne
wzglêdne: oáû÷íî — zazwyczaj; ïîñòîÿííî — stale; âå÷íî — wiecznie, oraz
okreœlniki uzualne negatywne: íèêîãäà íå — nigdy nie; czasownikowi ãîâà-

ðèâàòü — okreœlniki ðàíüøå — dawniej15, czasownikowi ñêàçûâàòü —
okreœlniki òûùó ðàç — sto razy16; a czasownik ñëûõèâàòü pojawi³ siê
z okreœlnikiem negatywnym (íèêîãäà íå — nigdy nie):

Âèêà áûâàëà òàì êàæäûé äåíü, âñòðå÷àëàñü ñ Àðõèòåêòîðîì (...)
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Wika przychodzi³a tam codziennie, spotyka³a siê z Architektem (...)
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ìû ÷àñòî áûâàëè âìåñòå.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Czêsto siê spotykaliœmy.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

— Òûùó ðàç åìó ñêàçûâàëè, âïåðåä ïîäâåäè áàáêó, à òàäû çà-

âèí÷èâàé óïîð, à îí çíàé ñâîå, çíàé ñâîå.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

— Sto razy mu mówi³em: najpierw zamocuj g³owicê, a potem do-
krêcaj zderzak, a ten po swojemu.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

3.2.1.2. Ekwiwalenty polskich czasowników iteratywnego
rodzaju akcji w języku rosyjskim (84)

3.1.1.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (45)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (45).
Wœród ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem tego samego RA odnotowano
nastêpuj¹ce przyk³ady: bywaæ — áûâàòü; mawiaæ — ãîâàðèâàòü; miewaæ —
áûâàòü; jadaæ — åäàòü oraz (po jednym tylko wyst¹pieniu) grywaæ —
èãðûâàòü; pisywaæ — ïèñûâàòü; siadywaæ — ñèæèâàòü; widywaæ — âè-

äûâàòü. Z okreœlnikami wyst¹pi³y jedynie czasowniki: bywaæ (zwykle, rzadko,
latem, w niedzielê, doœæ czêsto, niekiedy, czasem) — áûâàòü (îáû÷íî, ðåäêî,
ëåòîì, ïî âîñêðåñåíüÿì, äîâîëüíî ÷àñòî, èíîãäà) i jadaæ (tyle razy) —
åäàòü (cêîëüêî ðàç), np.:
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16 Z okreœlnikiem frekwentatywnym krotnoœci ograniczonej (nacechowanie emocjonalne).



— Bywa³em tu jeszcze za króla.
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

— ß áûâàë çäåñü åùå âî âðåìåíà êîðîëÿ.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

— Bo on, (...) w koœci grywa³ ostro (...)
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Ïîòîìó êàê îí, (...) â êîñòè èãðûâàë æóòü (...)
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

— WeŸ st¹d kamieniarza, niechaj roz³upie ten kamieñ, wiesz, ten,
na którym siadywaliœmy na górze, pod zamkiem, i niech jedn¹ po³owê
ustawi¹ na jego grobie.

(B. Prus: Lalka)

— Âîçüìè ñ ñîáîé êàìåíùèêà, ïóñòü ðàñêîëåò êàìåíü — çíà-

åøü, òîò, íà êîòîðîì ìû ñèæèâàëè íà ãîðå ó çàìêà, è ïóñòü

îäíó ïîëîâèíó ïîñòàâèò íà åãî ìîãèëó.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Tylem razy jada³ od tej pory kartofle, ale ¿adne nie smakowa³y mi tak
jak wówczas.

(B. Prus: Lalka)

Ñêîëüêî ðàç ïîòîì åäàë ÿ êàðòîøêó, íî íèêîãäà óæ íå êàçàëàñü

îíà ìíå òàêîé âêóñíîé.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Wówczas jeszcze, za rz¹dów Dartesa, Bonnard bywa³ czasem u da Silvy.
(K. Boruñ: Próg nieœmiertelnoœci)

Â òå âðåìåíà, åùå ïðè Äàðòåñå, Áîííàð èíîãäà áûâàë è ó äà

Ñèëüâû (...)
(Ê. Áîðóíü: Ãðàíü áåññìåðòèÿ)

3.2.1.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych (15)

Wœród ekwiwalentów werbalnych bez formantów modyfikacyjnych wy-
st¹pi³y ekwiwalenty niewyra¿aj¹ce znaczenia iteratywnego (15). S¹ wœród nich
ekwiwalenty rosyjskich czasowników bazowych (9): jadaæ — åñòü (jedno
wyst¹pienie); grywaæ — èãðàòü (4 u¿ycia); widywaæ — âèäåòü (4 wyst¹pie-
nia), np.:

Widywali j¹ ju¿ poprzednio za czasów swoich wypraw na Ko³o (...)
(B. Czeszko: Pokolenie)

Îíè âèäåëè åå ðàíüøå, âî âðåìÿ ïîõîäîâ â Êîëî (...)
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

Grywa³ na wiolonczeli odziedziczonej po ojcu — muzyku z orkiestry
operowej.

(B. Czeszko: Pokolenie)
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Îí èãðàë íà âèîëîí÷åëè. ïåðåøåäøåé ê íåìó â íàñëåäñòâî îò

îòöà, ìóçûêàíòà îïåðíîãî îðêåñòðà.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

Kolejn¹ grupê stanowi¹ ekwiwalenty wyra¿one czasownikiem bez forman-
tu modyfikacyjnego i niebêd¹cym ekwiwalentem czasownika bazowego (6).
Pojawi³y siê wœród nich ekwiwalenty czasowników bywaæ (3 wyst¹pienia), wi-
dywaæ (2 wyst¹pienia) oraz jadaæ (jedno wyst¹pienie): bywaæ: podobnie
bywa³o i z innymi — è âäðóã îðÿäü ïîõîæå âûøëî; nie wiedzia³em, ¿e tu by-

wasz — íå çíàë, ÷òî â ýòè êðàÿ ëåòàåøü; w miejscu, w którym bywali

wy³¹cznie nieliczni wybrañcy — â ìåñòå, êîòîðîå äîâåëîñü ïîñåòèòü

ëèøü íåìíîãèì; jadaæ — ïèòàòüñÿ (z przeczeniem); widywaæ — âèäàòü;
widywaæ (w snach) — ÿâëÿòüñÿ (â ñíàõ), np.:

— W tej kwestii nie widzê ¿adnych k³opotów — zauwa¿y³ borsuk.
— Ryb mo¿esz wy³owiæ dowoln¹ iloœæ, jeœli tamto stworzenie ich nie
jada, na Pafnucego mo¿na liczyæ z ca³¹ pewnoœci¹.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

— È ñîâåðøåííî íå âîëíóþñü èç-çà ïðèåìà, — ñïîêîéíî

îòâåòèë áàðñóê. — Ðûáû æå òû ìîæåøü íà âñÿêèé ñëó÷àé

íàëîâèòü ïîáîëüøå, åñëè âûÿñíèòñÿ, ÷òî ãîñòü åþ íå ïèòàåòñÿ,

ñ óäîâîëüñòâèåì ñúåñò åå.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

— To nie jest ta, któr¹ widywa³em w snach, myœla³ niedawno
przyby³y do Cintry Esterad Thyssen, król Koviru.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ýòî íå òà, êîòîðàÿ ÿâëÿëàñü ìíå â ñíàõ, — äóìàë íåäàâíî ïðè-

áûâøèé â Öèíòðó Ýñòåðàä Òèññåí, êîðîëü Êîâèðà.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

3.1.1.2.3. Związki stałe

W polsko-rosyjskiej czêœci korpusu brak zwi¹zków sta³ych jako ekwiwa-
lentów polskich czasowników iteratywnego RA.

3.1.1.2.4. Ekwiwalenty opisowe (24)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych ekwiwalentem czasownika bazowego
z adwerbiami i wyra¿eniami adwerbialnymi pojawi³y siê polskie czasowniki:
bywaæ (6 wyst¹pieñ), widywaæ (12 wyst¹pieñ), grywaæ (3 wyst¹pienia) oraz
czytywaæ, bijaæ, siadywaæ (po jednym u¿yciu). Wœród tych ekwiwalentów
wyst¹pi³y ekwiwalenty czasowników bazowych z okreœlnikami krotnoœci: wi-
dywaæ — âèäåòü (widywaæ rzadko — âèäåòü o÷åíü ðåäêî; widywaæ —
èçðåäêà âèäåòü), grywaæ — èãðàòü (co dzieñ o czwartej grywaæ — åæåä-
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íåâíî ñ ÷åòûðåõ ÷àñîâ èãðàòü; czêsto grywaæ w pikietê — äîâîëüíî ÷àñòî

èãðàòü ñ íèì â ïèêåò; wieczorem grywaæ w wista — âå÷åðàìè èãðàòü

â âèñò); czytywaæ — ÷èòàòü (podczas d³ugich godzin przedobiednich czyty-
waæ — â ïðåäîáîäåííûå ÷àñû ÷èòàòü), a tak¿e inne ekwiwalenty (co jakiœ
czas siadywaæ — òî è äåëî óñàæèâàòüñÿ). Ekwiwalentami czasownika by-
waæ s¹ rosyjskie czasowniki íàâåùàòü, ãóëÿòü, îáõîäèòüñÿ áåç êîãî-ë.,
ëåòàòü êóäà-ë., a ekwiwalentem widywaæ — czasownik âñòðå÷àòü oraz
âèäåòü, natomiast czasowników bijaæ — êîëîòèòü oraz siadywaæ — óñàæè-

âàòüñÿ. Oto kilka przyk³adów:

Widywa³o [s³oni¹tko] tylko czasem wiewiórki, bo wiewiórki ¿yj¹ tak¿e
w parkach.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Áåëîê èíîãäà âñòðå÷àë â ãîðîäñêèõ ïàðêàõ. Âèäåë òàêæå êîøåê

è ñîáàê.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Nie tylko uprosi³a pannê Izabelê o przyjêcie piêknego kostiumu, nie
tylko co dzieñ bywa³a u niej albo j¹ wzywa³a do siebie, ale jeszcze
(co by³o dowodem nies³ychanej ³aski) na ca³¹ Wielk¹ Œrodê ofiaro-
wa³a jej swój powóz.

(B. Prus: Lalka)

Îíà íå òîëüêî óãîâîðèëà ìîëîäóþ äåâóøêó ïðèíÿòü â ïîäàðîê

ïðåõîðîøåíüêèé êîñòþì, íå òîëüêî åæåäíåâíî íàâåùàëà åå èëè

ïðèãëàøàëà ê ñåáå, íî ñâåðõ òîãî (çíàê íåñëûõàííîãî áëàãî-

âîëåíèÿ!) ïðåäîñòàâèëà åé ñâîé ýêèïàæ íà âñþ ñòðàñòíóþ ñðåäó.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Do tej grupy zaliczono tak¿e przyk³ady powtarzalnoœci uwarunkowanej
z eksplicytnie wyra¿onymi okreœlnikami powtarzalnoœci: bywa³ zadowolony,
kiedy móg³ dopiec — áûë âíå ñåáÿ îò ðàäîñòè, êîãäà ìîã êîìó-íèáûäü

íàñîëèòü; widywali j¹ ju¿ poprzednio za czasów swoich wypraw na Ko³o —
âèäåëè åå ðàíüøå, âî âðåìÿ ïîõîäîâ â Êîëî; bywam tu, ile razy przepracu-

jê siê; siadywa³y17 obie na ³aweczkach (kiedy spotyka³y siê w ³aŸni) — îíè

âäâîåì óñàæèâàëèñü íà ñêàìåå÷êàõ (êîãäà ñòàëêèâàëèñü â áàíå).
Adwerbia i wyra¿enia adwerbialne pojawi³y siê z czasownikiem niewyra-

¿aj¹cym rodzaju akcji, chocia¿ w jêzyku przek³adu istnieje iteratywny odpo-
wiednik polskiego iterativum. Okreœlniki wystêpuj¹ zarówno w tekœcie orygi-
na³u, jak i w przek³adzie. Odnotowano przyk³ady z okreœlnikami krotnoœci
nieograniczonej: okreœlnikami cyklicznymi regularnymi: regularnie — ðåãó-

ëÿðíî; co dzieñ — åæåäíåâíî; w niedzielê — â âîñêðåñåíüå; co dzieñ
o czwartej — åæåäíåâíî ñ ÷åòûðåõ ÷àñîâ; wieczorem — âå÷åðàìè; podczas
d³ugich godzin przedobiednich — â ïðåäîáîäåííûå ÷àñû, okreœlnikami inter-
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wa³u frekwentatywnymi: czêsto — äîâîëüíî ÷àñòî, okreœlnikami interwa³u
dyskontynuatywnymi: rzadko — o÷åíü ðåäêî; co jakiœ czas — òî è äåëî,
i okreœlnikami uzualnymi negatywnymi: nigdy nie — íèêîãäà íå, a tak¿e
okreœlnikami krotnoœci ograniczonej: wielekroæ — íå ðàç. W jednostkowych
przyk³adach okreœlnik wyst¹pi³ w tekœcie przek³adu: miasto, w którym przy-
najmniej widywa³ pannê Izabelê — ãîðîä ãäå îí, õîòü èçðåäêà, ìîã âèäåòü

ïàííó Èçàáåëëó; widywali go [króla] na golasa — êîðîëÿ íàãèøîì âèäåëè

íå ðàç. Oto kilka przyk³adów:

Tymczasem pan Tomasz w dzieñ spacerowa³ po Alejach, a wieczorem

grywa³ w wista w resursie.
(B. Prus: Lalka)

Ìåæäó òåì ïàí Òîìàø äíåì ïðîãóëèâàëñÿ ïî Àëëåÿì, à âå÷åðàìè

èãðàë â âèñò â êóïå÷åñêîì ñîáðàíèè.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Pracuj¹c w czytelni powiatowej, podczas d³ugich godzin przedobied-

nich, kiedy prawie wcale nie by³o roboty, z nudów czytywa³ ksi¹¿ki.
Nieraz te¿ trafi³ na opis balów i rautów, urz¹dzanych przez ró¿nych
hrabiów i ministrów.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Êîãäà îí ðàáîòàë â óåçäíîé ÷èòàëüíå è â ïðåäîáîäåííûå ÷àñû

äåëà ïî÷òè íå áûëî, îí îò ñêóêè ÷èòàë êíèãè. Íåðåäêî åìó ïîïà-

äàëèñü îïèñàíèÿ áàëîâ è ðàóòîâ ó ðàçíûõ ãðàôîâ è ìèíèñòðîâ18.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Czasownik âèäåòü wyst¹pi³ w t³umaczeniu z okreœlnikami èçðåäêà, íå

ðàç19, ñòîëüêî, ñêîëüêî (tyle, ile), â âîñêðåñåíüå (w niedzielê), ðåäêî (rzadko,
nieczêsto), ÷àñòî (co kilka dni), ñòîëüêî, ñêîëüêî (jak najrzadziej), îäíàæäû

(niekiedy), íå ðàç (wielekroæ), np.:

W niedzielê, rzadziej ni¿ poprzednio, widywali go s¹siedzi opartego
o budê i œledz¹cego lot go³êbi.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Â âîñêðåñåíüå, ðåæå ÷åì îáû÷íî, ñîñåäè âèäåëè, êàê îí ñòîèò,

ïðèñëîíÿÿñü ê ãîëóáÿòíå, è ñëåäèò çà ïîëåòîì ãîëóáåé.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)
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— Ty sam — parsknê³a Angouleme — jesteœ uchwytny g³ównie w parku, gdzie
grywasz w serso z pannami baronównami.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Òåáÿ è ñàìîãî-òî, — îòìàõíóëàñü Àíãóëåìà, — ïîéìàòü ìîæíî â îñíîâ-

íîì â ïàðêå, ãäå òû èãðàåøü â ñåðñî ñî ñâîèìè ìàìçåëüêàìè-áàðîíåññî÷êàìè.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

19 Te okreœlniki pojawi³y siê tylko w t³umaczeniu.



— Widywa³eœ go? — Rzadko. Mia³ du¿o pracy. — W g³osie
Ohlersa brzmia³a tym razem nie tajona ironia.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

— Âèäåë åãî? — Î÷åíü ðåäêî. Ó ìåíÿ áûëî ìíîãî ðàáîòû. —
Â ãîëîñå Îëåðñà çâó÷àëà íåñêðûâàåìàÿ èðîíèÿ.

(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

3.2.2. Ekwiwalenty dystrybutywno-augmentatywnego
rodzaju akcji

3.2.2.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników dystrybutywno-
-augmentatywnego rodzaju akcji w języku polskim (180)

3.2.2.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (122)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (116).
Wœród czasowników dystrybutywnych w badanym korpusie odnotowano cza-
sowniki poliprefiksalne i monoprefiksalne z inicjalnym ïî-, czasowniki
z przedrostkiem ïåðå-, a tak¿e przedrostkami ðàç-/ðàñ- (+ -ñÿ), ñ- (+ -ñÿ), îá-,
èç-. Ekwiwalentami czasowników poliprefiksalnych (dwuprzedrostkowych)
z inicjalnym ïî- s¹ zarówno czasowniki dwuprzedrostkowe (ïîîáðûâàòüñÿ

— poobrywaæ siê; ïîóáèâàòü — pozabijaæ; ïîâûíîñèòü âñå èç äîìó —
wszystko z domu powynosiæ)20, jak i jednoprzedrostkowe (ïîíàåõàëî ñòîëüêî

íàðîäó — zjecha³y tam takie t³umy), np.:

×òî îíà çäåñü ïîíàïèñàëà! „Âàì ïèøåò ìàòü... Âåðíèòå ìíå

ìîåãî ñûíà...”.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Co ona tu ponawypisywa³a! „Pisze do was matka... Oddajcie mi mo-
jego syna...”.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

ß èõ ÷óòü íå ïîóáèâàë ïîòîì.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

By³bym ich pozabija³!
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Äà ÷òî îíè, ñ óìà òàì ïîñõîäèëè? À?
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Powariowali, czy co?
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

252 3. Modyfikacje iteratywne w jêzyku rosyjskim i polskim

20 W przek³adzie pojawi³ siê czasownik z 3 przedrostkami ponawypisywaæ jako ekwiwalent
rosyjskiego ïîíàïèñàòü.



Odnotowano jeden ekwiwalent czasownika monoprefiksalnego z inicjalnym
ïî-: ïîãàñíóòü — pogasn¹æ:

(...) îãíè ïîãàñëè íàä ðåâíèâûì ïðèíöåì ïðè æèäêèõ àïëî-

äèñìåíòàõ.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

(...) œwiat³a pogas³y nad zazdrosnym ksiêciem przy nad wyraz w¹t³ych
oklaskach.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem ïåðå- s¹ czasowniki polipre-
fiksalne: ïåðåãðûçòü äðóã äðóãó ãëîòêè — pozagryzaæ siê (o wszystkich);
ïåðåáèòü ïàëêîþ íîãè è ðóêè — poprzetr¹caæ kijem rêce i nogi, oraz mono-
prefiksalne: ïåðåäàâèòü (äðóã äðóæêó) — wymordowaæ siê (o wszystkich);
ïåðåáèòü âñþ ïîñóäó — wyt³uk³y wszystkie naczynia; ïåðå÷èñëèòü âñå ïî-

äâèãè — wyliczyæ wszystkie potkniêcia; ïåðåñ÷èòàòü21 — przeliczano podwo-
dy; ïåðåìåðåòü — wymrzeæ, np.:

Àðåñò Ñàøè îíè îáñóäèëè òàê: ãðûçóòñÿ „òîâàðèùè”, äàé èì

áîã ïåðåãðûçòü äðóã äðóãó ãëîòêè.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Aresztowanie Saszy zinterpretowali tak: ¿r¹ siê „towarzysze”, daj
Bo¿e, ¿eby wszyscy siê pozagryzali.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

(...) îíè äðàëèñü ìåæäó ñîáîé êàê áåøåíûå êîøêè, îíè ïåðåáèëè

ó íåãî âñþ ïîñóäó, ðàñêîëîëè ãîëóáóþ ÿïîíñêóþ ìîéêó, ïîïîðòèëè

ìåáåëü.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Wymyœla³y mu, przeklina³y go, tarza³y siê u jego stóp po pod³odze,
b³aga³y o jakieœ niepojête rzeczy, walczy³y ze sob¹ jak wœciek³e koci-
ce, wyt³uk³y wszystkie naczynia, roztrzaska³y b³êkitny japoñski zlewo-
zmywak, zniszczy³y meble.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem ðàç- s¹ przede wszystkim
czasowniki z przedrostkiem roz- (ðàçáðàñûâàòü — rozrzucaæ; ðàçáðûç-

ãèâàòü âååðà ñâåòà — rozbryzgiwaæ pó³krêgi œwiat³a; ðàçâåøèâàòü õëåá —
rozdzielaæ chleb; ðàçëèòü âîäêó — rozlaæ wódkê; ðàçîñëàòü âñåì áèëåòû

— rozes³aæ wszystkim bilety; ðàñïóñòèòü (òðóïïó) — roznosiæ, rozpuœciæ
(trupê); ðàññåèâàòüñÿ (òó÷è ïûëè) — rozwiewaæ siê (tumany kurzu); ðàñ-

ñòàâèòü: øèðîêî ðàññòàâëåíû ãëàçà — szeroko rozstawione oczy; ðàññû-

ïàòü — rozsypaæ; a tak¿e z przedrostkiem po-: ðàçëîæèòü âñå ïî ïîëî÷êàì
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— wszystko posegregowaæ, oraz — rzadko — czasowniki poliprefiksalne: ðàç-

áðîñàòü òåòðàäè — porozrzucaæ zeszyty, np.:

Øàðèêîâñêèé ðîò òðîíóëà åäâà çàìåòíàÿ ñàòèðè÷åñêàÿ óëûáêà,

è îí ðàçëèë âîäêó ïî ðþìêàì.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Wargi Szarikowa wykrzywi³ ledwie dostrzegalny satyryczny uœmieszek,
po czym rozla³ wódkê do kieliszków.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

Íî Bàéíãàðòåí, ðàçëîæèâøèé âñå ïî ïîëî÷êàì, ïðåâðàùàåòñÿ

â ìàãíèòîôîí.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Ale Weingarten, który wszystko posegregowa³, zamienia siê w magne-
tofon.

(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Ìàëåíüêèé Âëàäëåí Áóäÿãèí äåëàë óðîêè, ñèäåë, ðàçáðîñàâ ïî

ñòîëó òåòðàäè, ïîäæàâ ïîä ñåáÿ íîãè â äëèííûõ êîðè÷íåâûõ

÷óëêàõ. Ëåíà ðàññåÿííî ñëåäèëà çà äâèæåíèåì ïåðà, êîòîðûì

áðàò âûâîäèë êîñûå áóêâû, óëûáíóëàñü Þðå, êèâíóëà — ñàäèñü...
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Ma³y W³adlen Budiagin odrabia³ lekcje, siedzia³ nad porozrzucanymi

na stole zeszytami, podwin¹wszy pod siebie nogi w d³ugich br¹zowych
poñczochach. Lena roztargnionym wzrokiem œledzi³a ruch pióra, któ-
rym brat kreœli³ koœlawe litery, uœmiechnê³a siê do Jury, skinê³a g³ow¹
— siadaj...

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Wœród ekwiwalentów dystrybutywów z przedrostkiem ðàç-/ðàñ- (+ -ñÿ) od
czasowników ruchu wyst¹pi³y ekwiwalenty wyra¿one czasownikiem tego sa-
mego RA z przedrostkiem roz-, np. ðàçáåæàòüñÿ (î âñåõ) — rozbiec siê
(o wszystkich); ðàçîãíàòü — rozpêdziæ, wygnaæ; ðàçîéòèñü — rozejœæ siê;
ðàçúåçæàòü ïî âñåé Ðîññèè — rozje¿d¿aæ po ca³ej Rosji; ðàçëåòåòüñÿ —
rozlecieæ siê tu i tam; ðàñïîëçàòüñÿ (î ïîòîêàõ) — rozpe³zn¹æ siê; ðà-

çîéòèñü — rozejœæ siê, np.:

Ìàëî-ïîìàëó ðàçîøëèñü è ðàçúåõàëèñü âñå íîâûå ñîáñòâåííèêè

ñòóëüåâ.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Stopniowo rozchodzili siê i rozje¿d¿ali wszyscy nowonabywcy krzese³.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Ïîòîìñòâåííûå æåëåçíîäîðîæíèêè Òèâåðçèíû áûëè ëåãêè íà

ïîäúåì è ðàçúåçæàëè ïî âñåé Ðîññèè ïî äàðîâûì ñëóæåáíûì

óäîñòîâåðåíèÿì.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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Tiwierzinowie, kolejarze z dziada pradziada, byli ludŸmi ruchliwymi i
rozje¿d¿ali siê po ca³ej Rosji za s³u¿bowymi biletami wolnej jazdy.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Âîò è îäíà îíà íà ïîðîãå Ñâÿòîé, ïîêèíóëè, ðàçëåòåëèñü, êòî

êóäà.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

No i oto tu¿ przed œwiêtami wszyscy oni j¹ opuœcili, rozlecieli siê tu
i tam.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

W jednostkowym przyk³adzie pojawi³ siê czasownik z innym przedrost-
kiem:

ß âåäü òåáå ãîâîðþ, âñå ðàçáåæàëèñü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Mówiê ci przecie¿, ¿e wszyscy pouciekali.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Odnotowano jeden przyk³ad z przedrostkiem èç-: èçðåçàòü ðå÷óøêàìè —
poprzecinaæ rzeczu³kami:

Ïðåäûäóùèå îïåðàöèè êîðïóñ ïðîâîäèë íà þãå, â ñòåïÿõ Óêðàèíû

è Ìîëäàâèè, çäåñü æå íàñòóïàòü ïðåäñòîÿëî â áîëîòèñòûõ ëåñàõ,

èçðåçàííûõ ðå÷óøêàìè è ðó÷üÿìè ñ çàáîëî÷åííûìè áåðåãàìè.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Poprzednie operacje korpus przeprowadza³ na po³udniu, w stepach
Ukrainy i Mo³dawii, tu natomiast trzeba by³o rozwijaæ natarcie
w podmok³ych lasach, poprzecinanych rzeczu³kami i strumykami
o bagnistych brzegach.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem îá- s¹ czasowniki z przed-
rostkiem ob-/o-22: îáîéòè âñåõ ñòàðèííûõ çíàêîìûõ — obejœæ wszystkich
dawnych znajomych; îáåãàòü âñå ìåñòà — obiec wszystkie miejsca; îáâå-

øèâàòü ñåáÿ ñóìêàìè è ðåìíÿìè — obwieszaæ siê torbami i futera³ami; îá-

ñòàâèòü ñåáÿ áóòûëêàìè ñ âèíîì — obstawiwszy siê butelkami wina; îá-

ëåòåòü âåñü ëàãåðü — oblecieæ ca³y obóz; îáúåçæàòü ìåñòà — obje¿d¿aæ
okolice; îáëåòåòü âåñü êðóã (î âåñòè) — obiec ca³y kr¹g (o wieœci), np.:

Îíè îáåãàëè âñå ìåñòà, êóäà ïðåäïîëîæèòåëüíî îí ìîã çà-

áðåñòè, ïîáûâàëè â Ìó÷íîì ãîðîäêå è Ñèâöåâñêîì äîìå,

íàâåäàëèñü âî âñå Äâîðöû Ìûñëè è Äîìà Èäåé, ãäå îí êîãäà-ëèáî

ñëóæèë, îáîøëè âñåõ ñòàðèííûõ åãî çíàêîìûõ (...)
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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Obiegli wszystkie miejsca, w których przypuszczalnie móg³ byæ, byli
w M¹cznym Gródku i w domu na ulicy Siwcew Wra¿ek, sprawdzali we
wszystkich Pa³acach Myœli i Domach Idei, w których kiedyœ pracowa³,
obeszli wszystkich jego dawnych znajomych (...)

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem c- (+ -cÿ) s¹ czasowniki
z przedrostkiem z- (s-): ñáåæàòüñÿ — zbiegaæ siê; ñçûâàòü íàðîä —
zwo³ywaæ ludzi; ñçûâàòü ê ñåáå ãîñòåé — spraszaæ do siebie goœci; ñî-

éòèñü: ñòåêàòüñÿ (î ëþäÿõ è âåùàõ) — zbiegaæ siê (o ludziach i przedmio-
tach); ñõîäèòüñÿ (î ìûñëÿõ) — zbiegaæ siê (o myœlach); ðàñõîäÿòñÿ, ïîòîì

ñíîâà ñõîäÿòñÿ — rozchodz¹ siê, potem siê schodz¹; ñúåçæàòüñÿ (ñî âñåõ

ñòîðîí) — zje¿d¿aæ siê (ze wszystkich stron); ñúåõàòüñÿ — zjechaæ siê, np.:

Ïðîèñõîäèëè òîðæåñòâåííûå ïðîöåññèè (...) ñçûâàëè íàðîä.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Przechodzi³y uroczyste procesje (...) zwo³ywali ludzi.
(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

Ïîòðÿñåííûé áóðæóà çàÿâèë, ÷òî îí ñâîáîäåí â ëþáóþ ìèíóòó,

íàïðèìåð çàâòðà âå÷åðîì, è íåìåäëåííî ïîñëå ñïåêòàêëÿ ïîåõàë

ñçûâàòü ê ñåáå ãîñòåé.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Wstrz¹œniêty mieszczanin oœwiadczy³, ¿e jest do dyspozycji w ka¿dej
chwili, na przyk³ad jutro wieczorem, i natychmiast po spektaklu ruszy³
spraszaæ do siebie goœci.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

— Äåâî÷êà, áûâàþò ðàçìîëâêè, ìîëîäûå ëþäè ïðèíèìàþò èõ

ñëèøêîì áëèçêî ê ñåðäöó, ðàñõîäÿòñÿ, ïîòîì ñíîâà ñõîäÿòñÿ.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Dziecko, zdarzaj¹ siê nieporozumienia, m³odzi ludzie zbyt po-
wa¿nie bior¹ je do serca, rozchodz¹ siê, potem siê schodz¹.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Åé ïðèíàäëåæàëî â óåçäå áîëüøîå èìåíèå „Ðàçäîëüíîå”, è äîì

â ãîðîäå ñëóæèë òîëüêî îïîðíûì ïóíêòîì äëÿ äåëîâûõ íàåçäîâ

â ãîðîä, à òàêæå ñáîðíûì ìåñòîì äëÿ ãîñòåé, ñúåçæàâøèõñÿ

ëåòîì ñî âñåõ ñòîðîí â èìåíèå.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Hrabina posiada³a w powiecie wielki maj¹tek Razdolne i z domu
w mieœcie korzysta³a, tylko przyje¿d¿aj¹c tu w interesach lub urz¹dza-
j¹c punkt zborny dla goœci, którzy latem zje¿d¿ali siê do maj¹tku ze
wszystkich stron.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (6). Wœród
ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem innego RA pojawi³y siê czasowniki
innych RA (6):
• kumulatywnego RA: ïîíàäåëàòü ëîæêè èç áåðåñòû — nastrugaæ brzozo-

wych ³y¿ek:

Òîò æå ïðîäàâåö óñòðîèë, ÷òî íå â î÷åðåäü ïîøåë ñ íèìè êîí-

âîèðîì õîðîøèé, óñëóæëèâûé ïàðåíü è óìåëûé — íà ïðèâàëå

ïîíàäåëàë ëîæêè èç áåðåñòû.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Ten sam sprzedawca za³atwi³, ¿e poza kolejnoœci¹ konwojowa³ partiê
dobry, us³u¿ny i zrêczny ch³opak — na postoju nastruga³ brzozowych
³y¿ek.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

• deminutywnego RA: ïåðåãîâîðèòü23 — pomówiæ, porozmawiaæ, np.:

Ñ Ñîôüåé Àëåêñàíäðîâíîé, êàê è îáåùàëà, îíà ïåðåãîâîðèò.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Z Sofi¹ Aleksandrown¹ oczywiœcie porozmawia, skoro ju¿ obieca³a.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

• augmentatywnego RA: ïîíàáðàòüñÿ24 — nas³uchaæ siê czegoœ:

È äî ñàìîé ñâîåé ñìåðòè êâàðòèðàíò áóäåò ñûïàòü þðèäè-

÷åñêèìè ñëîâå÷êàìè, êîòîðûõ ïîíàáåðåòñÿ â ðàçíûõ ïðèñóò-

ñòâåííûõ ìåñòàõ (...)
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Taki lokator ju¿ do koñca ¿ycia bêdzie siê pos³ugiwa³ ró¿nymi termi-
nami prawniczymi, których siê nas³ucha³ w ró¿nych s¹dowych instan-
cjach (...)

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

3.2.2.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (8)

W nielicznej grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez forman-
tów modyfikacyjnych i wyra¿aj¹cych znaczenie dystrybutywno-augmentatyw-
ne (8) pojawi³y siê czasowniki z przedrostkiem ðàç- (ðàçîéòèñü — rozproszyæ
siê; ðàçîéòèñü — rozstaæ siê; ðàçîéòèñü (ñ æåíîé) — rozwieœæ siê; ðàçúå-

õàòüñÿ — rozstaæ siê), np.:

Íå ñáèâàéòåñü â êó÷ó, ðàçîéäèòåñü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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Nie zbijajcie siê w gromadê, rozproszcie siê.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Íàêîíåö îíè ðàçäðóæèëèñü è ðàçúåõàëèñü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Wreszcie przestali byæ przyjació³mi i rozstali siê.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Îêàçûâàåòñÿ, Äóäîðîâ áûë æåíàò îêîëî ãîäà, à ïîòîì ðàçî-

øåëñÿ ñ æåíîé.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Otó¿ Dudorow by³ ¿onaty oko³o roku, a potem siê rozwiód³.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Do tej grupy nale¿¹ tak¿e ekwiwalenty czasowników ïåðåáèðàòü (ïåðåáè-

ðàòü êóëüêè è ïàêåòû — przegl¹daæ zawini¹tka i paczuszki; ïåðåáèðàòü

ïîñëåäíèå ìåñÿöû ñâîåé æèçíè — analizowaæ dzieñ po dniu wydarzenia kilku
ostatnich miesiêcy) oraz ïåðåëèñòàòü (ïåðåëèñòàòü — przejrzeæ papiery):

Ñàøà ïåðåáèðàë êóëüêè è ïàêåòû, àêêóðàòíî ñëîæåííûå ìàìîé,

à ïîòîì ðàñêèäàííûå ÷óæèìè ðóêàìè (...)
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Sasza przegl¹da³ zawini¹tka i paczuszki, starannie u³o¿one przez
mamê, a potem rozgrzebane cudzymi rêkami (...)

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ñòîëïåð âçÿë Ñàøèíî äåëî, ïåðåëèñòàë25.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Stolper wzi¹³ teczkê ze spraw¹ Saszy, pobie¿nie przejrza³ papiery.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Äåíü çà äíåì ïåðåáèðàë Ñàøà ïîñëåäíèå ìåñÿöû ñâîåé æèçíè.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Sasza analizowa³ dzieñ po dniu wydarzenia kilku ostatnich miesiêcy.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ekwiwalentami czasownika bazowego (7) s¹ równie¿ czasowniki, od któ-
rych w tekœcie przek³adu mo¿liwe jest utworzenie czasownika wyra¿aj¹cego
RA: ïîáðîñàëè öàöêè — rzuciæ zabawki; ïîâñêàêàòü ñ ìåñò — zerwaæ siê
z miejsc; ïîçàáûò-ïîçàáðîøåí — gnany-zapomniany; ðàñïðîäàâàòü ñâîè

òîùèå è ñëó÷àéíûå êíèæíûå ñîáðàíèÿ — sprzedawaæ swoje ubogie i przy-
padkowe ksiêgozbiory, np.:

×àñòü ñèäåâøèõ ïîâñêàêàëà ñ ìåñò.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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Czêœæ biesiadników zerwa³a siê z miejsc.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Óâèäàâ ðàçãíåâàííîãî ñëåñàðÿ, äåòè â èñïóãå ïîáðîñàëè öàöêè

è óáåæàëè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Na widok rozgniewanego œlusarza dzieciaki rzuci³y zabawki i w po-
p³ochu uciek³y.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

Dystrybutywnoœæ wyra¿ana jest w tych przypadkach przez mno¿noœæ su-
biektu lub/i obiektu.

Odnotowano tak¿e 2 przyk³ady dystrybutywów od czasowników ruchu:
ðàçîéòèñü ñïàòü — pójœæ spaæ; ðàñõîäèòüñÿ ñ ðàáîòû — iœæ do domu:

Îíè ïîãîâîðèëè åùå íåìíîãî, çàïåðëè äâåðü è ðàçîøëèñü ñïàòü,

îáà ñîæàëåÿ, ÷òî òðåâîãà îêàçàëàñü ëîæíîé.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Chwilê jeszcze porozmawiali, zamknêli drzwi i poszli spaæ, ¿a³uj¹c, ¿e
alarm okaza³ siê fa³szywy.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem bez formantu modyfi-
kacyjnego i niewyra¿aj¹cym RA (26) znalaz³y siê czasowniki, od których
w tekœcie przek³adu jest mo¿liwe utworzenie czasownika wyra¿aj¹cego RA,
np. ðàçáåæàòüñÿ — uciec (por. pouciekaæ, porozbiegaæ siê, rozbiec siê);
pàçúåõàòüñÿ — wyprowadziæ siê (por. powyprowadzaæ siê); ðàñõîäÿòñÿ ïî

äîìàì — wracaæ do domu (por. popowracaæ):

Ñàìè ñî ñòðàõó ðàçáåæàëèñü, êàê áû îïÿòü ÷åãî íå âûøëî.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Sami uciekali ze strachu, ¿eby siê znów co nie sta³o.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ðàçúåõàòüñÿ? Ëèøèòü è ñåáÿ, è ñòàðèêîâ ðåäêîãî â Ìîñêâå ïðå-

èìóùåñòâà îòäåëüíîé êâàðòèðû?
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Wyprowadziæ siê? Pozbawiæ siebie i swoich starych rzadkiego w Mo-
skwie przywileju, jakim jest samodzielne mieszkanie?

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ãðàæäàíå äîâîëüíûå ðàñõîäÿòñÿ ïî äîìàì.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Przyzwoicie, grzecznie — i zadowoleni obywatele wracaj¹ z niczym
do domu.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)
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W przek³adzie znalaz³y siê tak¿e derywaty od ekwiwalentu rosyjskiego
czasownika bazowego, które jednak nie wyra¿aj¹ dystrybutywnoœci: ïîïðû-

ãàòü — wyskoczyæ; ðàçáåãàòüñÿ ïî ìíîãî÷èñëåííûì ëåñòíèöàì — wbie-
gaæ na schody; ðàçúåõàòüñÿ — wyjechaæ; ðàñïîëçëèñü — wysun¹æ siê; ðàñ-

ñòàâèòü — ustawiæ. WskaŸnikiem dystrybutywnoœci — w jej szerokim
rozumieniu — jest w tych przypadkach mno¿noœæ subiektu lub/i obiektu:

Ñâîè, ãäå çàíÿëîñü, âîí ïîïðûãàëè, à ïðèøëûå, íèêòî èõ íå

ïîäæèãàë, òå, ÿñíîå äåëî, æèâüåì ñãîðåëè äî îäíîãî.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Z chaty, co siê pierwsza zajê³a, swoi od razu wyskoczyli, a obcy oczy-
wiœcie — nikt ich nie ostrzeg³ — spalili siê ¿ywcem co do jednego.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

(...) íåñêîëüêî ÷åëîâåê (...) ðåøèëè âî ÷òî áû òî íè ñòàëî ðàçúåç-

æàòüñÿ ñ áóäóùåé íåäåëè, à äëÿ óäîáñòâà ïîñàäêè îòïðàâëÿòüñÿ

â ðàçíûå äíè ïîîäèíî÷êå.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

(...) kilka osób (...) postanowi³o za wszelk¹ cenê wyjechaæ w
przysz³ym tygodniu, pojedynczo, ka¿de innego dnia, ¿eby ³atwiej siê
dostaæ do poci¹gu.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Èç íåå ðàñïîëçëèñü âðîçü ïðîòîêîëû ñòàðûõ ïàðòèçàíñêèõ ñîá-

ðàíèé.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Wysunê³y siê z niej protoko³y dawnych zebrañ partyzanckich.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Îí ðàññòàâèë ïî ïîëêàì ìûòóþ ïîñóäó è çàãëÿíóë â êàëÿìîâó

êàñòðþëþ.
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Ustawi³ na pó³kach umyte naczynia i zajrza³ do miski Kalama.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

Gdy akcja obejmuje czêœæ obiektów / subiektów, wówczas jest to podkreœ-
lone eksplicytnie:

×àñòü èç íèõ îêîí÷èëà êóðñ è ðàçúåõàëàñü ïî íàçíà÷åíèÿì, ÷àñòü

áûëà èñêëþ÷åíà çà àêàäåìè÷åñêóþ íåóñïåøíîñòü.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Czêœæ dawno ju¿ ukoñczy³a studia i wyjecha³a na posady, czêœæ za
brak postêpów w nauce zosta³a usuniêta z uczelni.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem nienale¿¹cym do RA
i niewyra¿aj¹cym RA wyst¹pi³y tak¿e inne ekwiwalenty: ïåðåáðàòü ðàçëî-
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æåííûå íà ñòîëå èíñòðóìåíòû — sprawdziæ le¿¹ce na stole narzêdzia;
ðàçáðàñûâàòü îòñîõøèå ñó÷üÿ — zestrzeliwaæ uschniête ga³êzie; ðàññå-

ÿòüñÿ (o ïîñëåäíèõ ñîìíåíèÿõ) — prysn¹æ (o resztkach z³udzeñ); ïåðå-

êóñàòü — zdemaskowaæ, np.:

Ñâîè, ãäå çàíÿëîñü, âîí ïîïðûãàëè, à ïðèøëûå, íèêòî èõ íå

ïîäæèãàë, òå, ÿñíîå äåëî, æèâüåì ñãîðåëè äî îäíîãî.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Z chaty, co siê pierwsza zajê³a, swoi od razu wyskoczyli, a obcy oczy-
wiœcie — nikt ich nie ostrzeg³ — spalili siê ¿ywcem co do jednego.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Òóò óæ ïîñëåäíèå ñîìíåíèÿ äèðåêòîðà ðàññåÿëèñü: è ñàìà ïüåñà,

è îí ñàì â ðîëè Ãàðñèà ïðîâàëèëèñü îêîí÷àòåëüíî è áåñïî-

âîðîòíî.
(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)

Prys³y resztki dyrektorskich z³udzeñ — i sztuka, i on sam jako wyko-
nawca roli Garcii zrobi³ ca³kowit¹ i nieodwo³aln¹ klapê.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

3.2.2.1.3. Związki stałe (5)

Odnotowano ekwiwalenty frazeologiczne: ðàçîéòèñü — nie mieæ ju¿
z sob¹ nic wspólnego; ïåðåçàáûòü ãðàìîòó — wtórny analfabetyzm; ðàçîé-

òèñü — straciæ siê z oczu26; ïîâñêàêàòü — zerwaæ siê na równe nogi; ðàç-

áåæàòüñÿ: ñîáèðàÿñü ðàçáåæàòüñÿ — gotowaæ siê do biegu:

Êîå-êòî èç ïîâñêàêàâøèõ ìóæ÷èí, íàñèëó óÿñíèâ ñåáå, â ÷åì

äåëî, áðîñèëèñü âäîãîíêó, íî ãðàáèòåëÿ è ñëåä ïðîñòûë.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Kilku mê¿czyzn zerwa³o siê na równe nogi i z trudem pojmuj¹c, o co
chodzi, ruszy³o w pogoñ, ale z³odziej wpad³ jak kamieñ w wodê.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Îòòóäà íà îáùóþ ïîëîâèíó âûøåë Ãàëèóëëèí, óâèäàë Æèâàãî

è äâèæåíèåì âñåãî êîðïóñà, ñëîâíî ñîáèðàÿñü ðàçáåæàòüñÿ, ïî-

ìàíèë äîêòîðà ðàçäåëèòü öàðèâøåå òàì îæèâëåíèå.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Wyszed³ stamt¹d Galiullin, na widok ¯ywagi zako³ysa³ ca³ym tu-
³owiem, jakby gotowa³ siê do biegu, i zaprosi³ doktora do udzia³u
w zabawie.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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3.2.2.1.4. Ekwiwalenty opisowe (12)

W grupie ekwiwalentów wyra¿anych adwerbiami i wyra¿eniami adwerbial-
nymi z czasownikiem niewyra¿aj¹cym RA (6) wskaŸniki kontekstowe dystry-
butywnoœci wszyscy, wszystko, wiele wystêpuj¹ z ekwiwalentami rosyjskich
czasowników bazowych: ïåðåãîâîðèòü îáî âñåì íà ñâåòå — rozmawiaæ
o wszystkim; ïåðåïðîáîâàòü âñå â æèçíè — próbowaæ wszystkiego w ¿yciu;
ðàçáåæàòüñÿ — uciec (o wszystkich), z derywatami od rosyjskich czasowni-
ków bazowych: ïåðåãîâîðèòü ñî âñåìè ñîòðóäíèêàìè — porozmawiaæ ze
wszystkimi pracownikami; ðàçúåçæàòüñÿ â ðàçíûå äíè ïîîäèíî÷êå — wyje-
chaæ pojedynczo, ka¿dy innego dnia, oraz z innymi czasownikami: ïåðåêó-

ñàòü âñåõ — zdemaskowaæ wszystkich; ïîðàññêàçàòü ìíîãî èíòåðåñíîãî —
mieæ wiele ciekawych rzeczy do opowiedzenia, np.:

— Âñå â æèçíè ïåðåïðîáîâàëà, — ïîÿñíèëà îíà, çàìåòèâ, êàê

èçóìëåí äîêòîð, ÷òî ýòî âñå îêàçàëîñü íàãîòîâå.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

— Wszystkiego w ¿yciu próbowa³am — wyjaœni³a, widz¹c zdumie-
nie doktora, ¿e wszystko jest w pogotowiu.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Â òå÷åíèå ýòèõ äíåé îíè ïåðåãîâîðèëè îáî âñåì íà ñâåòå.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

W ci¹gu tych kilku dni rozmawiali o wszystkim.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Íàâåðíîå, ïðèäÿ â ñåáÿ, îíè óñòûäèëèñü è ðàçáåæàëèñü êòî êóäà!

Âû íàøëè èõ?
(A. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Zapewne kiedy siê ju¿ ocknêli, tak im siê zrobi³o wstyd, ¿e wszyscy

uciekli, gdzie oczy ponios¹! Znalaz³ ich pan?
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

×åãî äîáðîãî, ýòîò ïðîêëÿòûé âèöå-êîðîëü âñåõ íàñ ïåðåêóñàåò.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

W dodatku ten przeklêty wicekról gotów jeszcze wszystkich nas zde-

maskowaæ.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Korpus zawiera 6 ekwiwalentów opisowych niewyra¿aj¹cych znaczenia
dystrybutywno-augmentatywnego: ðàññàæèâàòüñÿ: ñòàëè ðàññàæèâàòüñÿ

— zrobi³ siê harmider; ïåðåâèäàòü: Ñêîëüêî îí ïåðåâèäàë òàêèõ äåâî÷åê

— Ile takich dziewczyn ju¿ by³o w jego ¿yciu, np.:

Êîãäà îíà âûøëà ïåðåîäåòàÿ, âñå çàõëîïàëè, çàãàëäåëè, ñòàëè

ðàññàæèâàòüñÿ, è íà÷àëñÿ øóì, êàê íåñêîëüêî äíåé òîìó íàçàä

íà ñâàäüáå.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)
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Gdy wysz³a, wszyscy zaczêli klaskaæ, krzyczeæ, biegaæ i zrobi³ siê har-

mider jak kilka dni wczeœniej w czasie wesela.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Odnotowano tak¿e dystrybutywa od czasowników ruchu, np. ðàçîéòèñü

äàâíûì-äàâíî — ju¿ dawno nie byæ razem, np.:

Ìû ñ òîáîé ðàçîøëèñü.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Nie mamy ju¿ z sob¹ nic wspólnego.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Íî ìû óæå ðàçîøëèñü äàâíûì-äàâíî!
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Ale¿ my ju¿ dawno nie jesteœmy razem!
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

3.2.2.2. Ekwiwalenty polskich czasowników dystrybutywno-
-augmentatywnego rodzaju akcji w języku rosyjskim (134)

3.2.2.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (68)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (66).
Wœród czasowników dystrybutywnych w badanym korpusie wyst¹pi³y czasow-
niki poliprefiksalne i monoprefiksalne z inicjalnym po-, czasowniki z przed-
rostkiem wy-, a tak¿e z przedrostkami raz- i ob-27. Ekwiwalentami czasowni-
ków poliprefiksalnych (dwuprzedrostkowych) z inicjalnym po- s¹ zarówno
czasowniki dwuprzedrostkowe z inicjalnym ïî-: poprzetr¹caæ ³apy — ïîïåðå-

ëîìàòü ëàïû; poucinaæ g³owy — ïîîòðóáàòü ãîëîâû; powymieraæ — ïî-

âûìèðàòü; pozabijaæ siê — ïîóáèâàòü; porozpinaæ mundury — ïîðàñ-

ñòåãèâàòü ìóíäèðû, jak i jednoprzedrostkowe z inicjalnym ïåðå-:
poprzecinaæ sobie œciêgna — ïåðåðåçàòü ñóõîæèëèÿ, z inicjalnym ïî-: po-
przekrzywiaæ siê (o monolitach) — ïîòðåñêàòüñÿ (î ìîíîëèòàõ); porozsa-
dzaæ schody — ïîòðåñêàòüñÿ (î ñòóïåíÿõ); poukrywaæ siê w krzakach i za-
roœlach — ïîïðÿòàòüñÿ â çàðîñëÿõ; powpadaæ — ïîïàäàòü, oraz ðàç-/ðàñ-:
porozbijaæ siê (o kad³ubach) — ðàçáèòüñÿ (î îñòîâàõ); porozganiaæ motyle
i ptaki — ðàçìåòàòü ìîòûëüêîâ è ïòèö; porozlepiaæ obwieszczenia — ðà-

ñêëåèòü îáúÿâëåíèÿ; porozrzucaæ (koœci / przedmiociki / inkunabu³y) — ðàç-

áðîñàòü êîñòè / ïðåäìåòû / èíêóíàáóëû; porozrywaæ — ðàçáèòü; poroz-
rzucaæ przedmioty — ðàñøâûðÿòü ÷òî-ë. âî âñå ñòîðîíû; pozrywaæ dachy
domów — ðàçâîðî÷èòü êðûøè äîìîâ, np.:

— Wlok³em go, choæ siê zapiera³. Be³kota³, ¿e z³apie ³awkê i paru
buldogom ³apy poprzetr¹ca.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)
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ß òàùèë åãî ñ ñîáîé, ñòàðûé ñåðæàíò óïèðàëñÿ. — Ñõâà÷ó ñêà-

ìüþ è ïîïåðåëîìàþ áóëüäîãàì ëàïû.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Co do cholery, powymieraliœcie tutaj! Dodzwoniæ siê nie mo¿na.
(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

×òî çà äüÿâîë, ïîâûìèðàëè âû, ÷òî ëè? Äîçâîíèòüñÿ íåëüçÿ.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Bêdê musia³a nie tylko wyprostowaæ ci krêgos³up i ³opatkê, ale i wyle-
czyæ rêce. Tn¹c ¿y³y, poprzecina³aœ sobie œciêgna. A rêce czarodziejki
to wa¿ne instrumenty, Yennefer.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Ïðèäåòñÿ íå òîëüêî âûïðÿìëÿòü ïîçâîíî÷íèê è ëîïàòêó, íî è âû-

ëå÷èòü ðóêè. Ïåðåðåçàÿ ñîñóäû, òû ïåðåðåçàëà è ñóõîæèëèÿ.

À ðóêè ÷àðîäåéêè — ñåðüåçíûé èíñòðóìåíò, Éåííèôýð.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Dooko³a starego dêbu zgromadzi³y siê wszystkie zwierzêta i ptaki, sta-
rannie poukrywane z krzakach i zaroœlach.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

À ó ñòàðîãî äóáà ê ýòîìó âðåìåíè ñîáðàëèñü âñå îáèòàòåëè ëåñà.

Ðàçóìååòñÿ, îíè íå òîð÷àëè íà âèäó, à ïîïðÿòàëèñü â çàðîñëÿõ

èëè â âåòâÿõ äåðåâüåâ.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Ekwiwalentami czasowników monoprefiksalnych z inicjalnym po- s¹
przede wszystkim czasowniki monoprefiksalne z inicjalnym ïî-: pochowaæ siê
— ïîïðÿòàòüñÿ; pogi¹æ siê (o kad³ubach) — ïîãíóòüñÿ (î îñòîâàõ); poka-
leczyæ jêzyk — ïîêàëå÷èòü ÿçûê; po³amaæ siê (o masztach) — ïîëîìàòüñÿ

(î ìà÷òàõ); potopiæ — ïîòîïèòü; potrzaskaæ siê (o masztach) — ïî-

òðåñêàòüñÿ (î ìà÷òàõ), z inicjalnym ðàç-/ðàñ-: podzieliæ na dwie czêœci —
ðàçäåëèòüñÿ íà äâå ÷àñòè; popêkaæ (o beczkach) — ðàñòðåñêàòüñÿ (î áî÷-
êàõ); poszarpaæ — ðàñòåðçàòü îñòàíêè, ïåðå-: policzyæ dziki — ïåðå-

ñ÷èòàòü êàáàíîâ, èç-/èc-: podziurawiæ ³awê — èçúåñòü ëàâêó, w przyk³a-
dach jednostkowych odnotowano tak¿e czasowniki poliprefikslane: poszaleæ
(o wszystkich), powariowaæ — ïîñõîäèòü ñ óìà, np.:

Niebo zasnu³y czarne chmury, powia³ potê¿ny wicher, lun¹³ deszcz
i zaczê³y waliæ pioruny. Zwierzêta pochowa³y siê w domach albo pod
ró¿nymi krzakami i przeczekiwa³y niecierpliwie.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Õëûíóë ëèâåíü, ãðîì ãðåìåë íå ïåðåñòàâàÿ, ñâåðêàëè ìîëíèè.

Çâåðè è ïòèöû ïîïðÿòàëèñü ãäå êòî ìîã: â íîðàõ, äóïëàõ

äåðåâüåâ, ïðîñòî â óêðîìíûõ ìåñòàõ, è ïåðåæèäàëè ãðîçó.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)
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Dno zas³ane rdzewiej¹cym ¿elastwem, skrzyniami, szpulami. Z popê-

kanych beczek wyla³a siê zastyg³a juz ¿ywica.
(A. Zaniewski: Cywilizacja ptaków)

Äíî ïîêðûòî ðæàâåþùèìè æåëåçêàìè, ÿùèêàìè, êàòóøêàìè. Èç

ðàñòðåñêàâøèõñÿ áî÷åê âûëèëàñü è äàâíî óæå çàñòûëà ñìîëà.
(A. Çàíåâñêèé: Öèâèëèçàöèÿ ïòèö)

— Czyœcie wszyscy poszaleli? — wysycza³a z wœciek³oœci¹.
(J. Chmielewska: Pafnucy)

— Âû ÷òî? — âîñêëèêíóëà òåìïåðàìåíòíàÿ âûäðà. — Ñ óìà

ïîñõîäèëè?
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem roz- s¹ czasowniki z przed-
rostkiem ðàç-/ðàñ: rozdzieraæ dziobem w³asn¹ pierœ — ðàçäèðàòü êëþâîì

ñîáñòâåííóþ ãðóäü; rozkroiæ ptaszka na talerzu — ðàññå÷ü ïòèöó íà áëþäå;
rozlaæ do kubków gorza³kê — ðàçëèòü âîäêó ïî êóáêàì; rozsypaæ siê (o pli-
ku) — ðàññûïàòüñÿ (î ëèñòîâêàõ); rozszarpaæ na sztuki (krasnoluda) —
ðàçîðâàòü êðàñíîëþäà íà ÷àñòè; rozstawiæ stoliki — ðàññòàâèòü êàðòî-

÷íûå ñòîëû:

— To pelikan, który rozdziera dziobem w³asn¹ pierœ, by krwi¹ wy-
karmiæ dzieci. Jest to alegoria szlachetnego poœwiêcenia.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Ýòî ïåëèêàí, ðàçäèðàþùèé êëþâîì ñîáñòâåííóþ ãðóäü,
÷òîáû êðîâüþ âûêîðìèòü äåòåé. Àëëåãîðèÿ áëàãîðîäíîãî ñàìî-

ïîæåðòâîâàíèÿ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Gorza³kê rozlano do kubków w ciszy i dostojeñstwie. Spojrzano sobie
w oczy i wypito.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Âîäêó ðàçëèëè ïî êóáêàì â òèøèíå è âîçâûøåííîñòè äóõà. Âçãëÿ-

íóëè äðóã äðóãó èñêðåííå â ãëàçà è âûïèëè.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

W kilku pokojach rozstawione stoliki do kart, uderzaj¹ce œwie¿oœci¹
zielonego sukna, i ma³e stoliczki, pokryte bia³ymi serwetkami, zasta-
wione tacami, na których piêtrzy³y siê ciastka i tartinki.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Â äâóõ-òðåõ êîìíàòàõ ðàññòàâëåíû îáòÿíóòûå íîâåíüêèì çåëå-

íûì ñóêíîì êàðòî÷íûå ñòîëû, ïîêðûòûå áåëîé ñêàòåðòüþ ñòî-

ëèêè ñ ïîäíîñàìè, óñòàâëåííûìè ïèðîæíûìè è áóòåðáðîäàìè.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Podobnie ekwiwalentami dystrybutywów z przedrostkiem roz- od czasow-
ników ruchu s¹ rosyjskie dystrybutywa z przedrostkiem ðàç-/ðàñ-: rozbiec siê:
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wszyscy siê rozbiegli — âñå ðàçáåæàëèñü; rozbiegaæ siê: rozbiega³y siê
gwiaŸdziœcie uliczki — ðàçáåãàëèñü óëî÷êè; rozejœæ siê — ðàçîéòèñü, ðàç-

áðåñòèñü; rozleŸæ siê — ðàñïîëçòèñü âî âñå ñòîðîíû; rozes³aæ na wszystkie
strony — ðàçîñëàòü âî âñå ñòîðîíû; roznieœæ siê: wieœæ siê roznios³a —
ðàçîøëàñü âåñòü; rozpêdziæ ludzi — ðàñõîäèòüñÿ; rozprysn¹æ siê w ró¿ne
strony — ðàçáðåñòèñü ïî ñâåòó; rozsypaæ siê — ðàññûïàòü; rozsypaæ siê
— ðàññûïàòüñÿ, np.:

Wszyscy siê rozbiegli.
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Âñå ðàçáåæàëèñü.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Francuzi rozeszli siê po parku. Starsi z nich usiedli nad wod¹, aby
popatrzeæ, jak i jakie ³owi¹ w tym kraju ryby ludzie opanowani ci-
chym szaleñstwem rybo³ówstwa. M³odsi poszukiwali kobiet.

(B. Czeszko: Pokolenie)

Ôðàíöóçû ðàçáðåëèñü ïî ïàðêó. Òå êòî ïîñòàðøå, óñåëèñü ó âîäû

ïîãëÿäåòü, êàê è êàêóþ ðûáó ëîâÿò â ýòîé ñòðàíå ëþäè, äåðæè-

ìûå ìàíèåé ðûáîëîâñòâà. Òå, êòî ïîìîëîæå, èñêàëè æåíùèí.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

Nadjecha³a „dziewi¹tka” i ch³opak wskoczy³ na tyln¹ platformê jeszcze
w biegu, zawadzi³ jednak przy tym teczk¹ o porêcz i listy siê rozsypa³y.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Ïîäîøëà äåâÿòêà, Íå äîæèäàÿñü, ïîêà òðàìâàé îñòàíîâèëñÿ,

ìàëü÷èê íà õîäó âñêî÷èë íà çàäíþþ ïëîùàäêó, çàöåïèëñÿ ïàïêîé

çà ïîðó÷åíü è ðàññûïàë ïèñüìà.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Ekwiwalentami czasowników z przedrostkiem wy- s¹ czasowniki z przed-
rostkiem âû-: wymrzeæ — âûìåðåòü; wyzamykaæ — ïîïåðåñàæàòü, np.:

— Niech ich Dyrektor wyzamyka. Mo¿e siê opamiêtaj¹, kapuœcia-
ne g³owy!

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

— Âîò Äèðåêòîð âñåõ ïîïåðåñàæàåò. Ìîæåò, òîãäà îïîì-

íÿòñÿ, ãîëîâû åëîâûå.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Odnotowano jeden przyk³ad z przedrostkiem ob-: obszarpaæ ksiêgê —
îáøàðïàòü êíèãó:

Nim Geralt i Jaskier dotarli na Wi¹zowo, z³o¿ono im mnóstwo atrak-
cyjnych propozycji. Zaoferowano im miêdzy innymi (...) obszarpan¹

ksiêgê o tytule „Cud mniemany albo G³owa Meduzy” (...)
(A. Sapkowski: Pani Jeziora)
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Ïðåæäå ÷åì Ãåðàëüò ñ Ëþòèêîì äîáðàëèñü äî Âÿçîâà, èì ïðèø-

ëîñü îòêàçàòüñÿ îò ìàññû çàìàí÷èâûõ ïðåäëîæåíèé, íàïðèìåð

(...) îáøàðïàííîé êíèãè ñ íàçâàíèåì „×óäî ìíèìîå, îíî æå —
Ãîëîâà Ìåäóçû” (...)

(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Ekwiwalentami czasowników z formantem z- (+ siê) s¹ czasowniki
z przedrostkiem c- (+ -ñÿ): schodziæ siê — ñõîäèòüñÿ; zjechaæ do... — ñúå-

õàëèñü â Öèíòðó; zlatywaæ siê — ñëåòàëèñü â ñòàþ; zje¿d¿aæ siê — ñúå-

çæàòüñÿ:

Rozproszone gryz¹cymi wyziewami kawki powoli zlatywa³y siê, zbie-
ra³y wokó³ mnie, narzekaj¹c i zerkaj¹c niespokojnie na p³on¹cy
gmach.

(A. Zaniewski: Cywilizacja ptaków)

Ðàññûïàâøèåñÿ â ñòîðîíû îò æãó÷åãî çàïàõà ãàðè ãàëêè ïîñ-

òåïåííî ñíîâà ñëåòàëèñü â ñòàþ, ñîáèðàëèñü âîêðóã ìåíÿ, èñïó-

ãàííî âñêðèêèâàÿ è ïîãëÿäûâàÿ íà ãîðÿùåå çäàíèå.
(A. Çàíåâñêèé: Öèâèëèçàöèÿ ïòèö)

Ksi¹¿ê z Wokulskim przyjechali o pierwszej, a w kwadrans po nich za-

czêli schodziæ siê i zje¿d¿aæ inni uczestnicy sesji.
(B. Prus: Lalka)

Êíÿçü è Âîêóëüñêèé ïðèåõàëè â ÷àñ, à ìèíóò ïÿòíàäöàòü ñïóñòÿ

íà÷àëè ñõîäèòüñÿ è ñúåçæàòüñÿ îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè ñîâå-

ùàíèÿ.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (2). Odno-
towano 2 przyk³ady ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem innego RA.
W jednym z nich pojawi³ siê czasownik kumulatywny jako ekwiwalent pol-
skiego czasownika dystrybutywnego: porozrzucaæ — íàáðîñàòü:

Nie mog¹ zrozumieæ, gdzie siê wszystko podzia³o, te œmieci, które po-

rozrzucali (...)
(J. Chmielewska: Pafnucy)

Ãîâîðÿò, ñòîëüêî ìóñîðà íàáðîñàëè, è êóäà îí ìîã ïîäåâàòüñÿ.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

a w drugim — czasownik deminutywny: pogryŸæ rybê — îòêóñèòü êóñîê

ðûáû:

Wskoczy³a sama, wyci¹gnê³a rybê, pogryz³a j¹, resztkami rzuci³a
w Remigiusza, znów wyczerpa³a si³y i pad³a na zwiêdniêt¹ trawê.

(J. Chmielewska: Pafnucy)
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Òîãäà îíà ñàìà ïðûãíóëà â îçåðî, âûíûðíóëà ñ áîëüøîé ðûáèíîé,

îòêóñèëà îò íåå êóñîê, à îñòàëüíîå øâûðíóëà â ìåðçêî õèõè-

êàþùåãî Ðåìèãèÿ, ÷åìó òîò áûë òîëüêî ðàä.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

3.2.2.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (58)

W grupie ekwiwalentów werbalnych bez formantu modyfikacyjnego wy-
ró¿niono podgrupê, w której wyst¹pi³y ekwiwalenty czasownika bazowego (5),
chocia¿ w tekœcie przek³adu jest mo¿liwe utworzenie czasownika wyra-
¿aj¹cego RA: powyt³ukiwaæ szybki — âûáèòü ñòåêëà; pozdejmowaæ portrety
wodza — ñíÿòü ïîðòðåòû ôþðåðà; pozmywaæ naczynia — âûìûòü ïî-

ñóäó; pozwijaæ bilety tramwajowe — ñêàòàòü òðàìâàéíûå áèëåòû; rozbie-
gana t³uszcza — ìå÷óùàÿñÿ òîëïà:

Kilka szybek powyt³ukiwa³y dzieci, bawi¹ce sie w wojnê, otwory
przys³oniêto byle jak kawa³kami blachy, a nawet dykty.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Íåñêîëüêî ñòåêîë âûáèëè äåòè, êîãäà èãðàëè â âîéíó, îòâåðñòèÿ

êîå-êàê çàñëîíèëè ëèñòàìè æåñòè èëè êàðòîíîì.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

— Musia³am mamusi naczynia pozmywaæ. Naschodzi³o siê goœci.
Poprzynosili mnóstwo podarków, bo mamê ludzie nie tylko lubi¹, ale
i powa¿aj¹.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

— Ïîìîãàëà ìàìå ïîñóäó âûìûòü. Ñîáðàëîñü ìíîãî ãîñòåé.

Ïðèíåñëè ïîäàðêè, ïîòîìó ÷òî ìàìó ëþäè íå òîëüêî ëþáÿò, íî

è ïî÷èòàþò.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Nie wiedzieæ kiedy, by³y ju¿ wœród uliczek pe³nych rozbieganej i wy-
j¹cej t³uszczy.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Îíè è ñàìè íå çàìåòèëè, êàê îêàçàëèñü óæå â ëàáèðèíòå óëî÷åê,

çàáèòûõ ìå÷óùåéñÿ è âîþùåé òîëïîé.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Wœród ekwiwalentów nale¿¹cych do tej grupy bez znaczenia danego RA
niebêd¹cych ekwiwalentem czasownika bazowego (53) wyró¿niono podgrupê,
w której w tekœcie przek³adu nie jest mo¿liwe utworzenie czasownika wyra-
¿aj¹cego RA: porozpinaæ mundury — ðàññòåãíóòü ìóíäèðû; poœcinaæ drew-
no — ñðåçàòü äåðåâüÿ; pouk³adaæ (koszule, skarpetki i chustki do nosa) —
óëîæèòü (ñîðî÷êè, íîñêè, íîñîâûå ïëàòêè); pozakrêcaæ lampy — ïðè-

âåðíóòü ãàçîâûå ëàìïû; poza³atwiaæ drobne sprawunki — çàêóïèòü, ÷òî

íóæíî èç ìåëî÷åé, np.:
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¯o³nierze rozbitych dywizji pozrzucali niepotrzebne ju¿ p³aszcze, szli
ca³ymi gromadami w porozpinanych, sukiennych mundurach, nie
otrzymali jeszcze drelichów, bo niespodziewana wiosna zaskoczy³a
kwatermistrzów.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Ñîëäàòû ðàçãðîìëåííûõ íåìåöêèõ äèâèçèé, ñáðîñèâ ñ ñåáÿ óæå

íèêîìó íå íóæíûå àðìåéñêèå øèíåëè, áåñïîðÿäî÷íî áðåëè ïî äî-

ðîãàì â ðàññòåãíóòûõ ñóêîííûõ ìóíäèðàõ.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

Pozakrêca³ lampy i przepuœciwszy Wokulskiego, zamkn¹³ sklep.
(B. Prus: Lalka)

Îí ïðèâåðíóë ãàçîâûå ëàìïû è, ïðîïóñòèâ Âîêóëüñêîãî âïåðåä,

çàïåð ìàãàçèí.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Wszystko by³o w najzupe³niejszym porz¹dku, przynajmniej na pozór;
koszule, skarpetki i chustki do nosa pouk³adane jak przedtem staran-
nie.

(A. Zbych: Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie)

Êàê áóäòî âñå áûëî â ïîëíîì ïîðÿäêå. Ñîðî÷êè, íîñêè, íîñîâûå

ïëàòêè óëîæåíû êàê è ïðåæäå.
(A. Çáûõ: Ñòàâêà áîëüøå, ÷åì æèçíü)

W drugiej podgrupie ekwiwalentem jest derywat od ekwiwalentu rosyjskie-
go czasownika bazowego28: po³amane belki — ñëîìàííûe áàëêè, por. ïîëî-

ìàòü, èçëîìàòü, ïåðåëîìàòü; po³amaæ komuœ ¿ebra — ñëîìàòü êîìó-ë.
ðåáðà, por. ïåðåëîìàòü êîñòè êîìó-ë.; po³amaæ komuœ palce obu r¹k —
ñëîìàòü ïàëüöû îáåèõ ðóê êîìó-ë.; pomrzeæ — ñêîí÷àòüñÿ (ðîâåñíèêè);
por. ïîìåðåòü, ïåðåìåðåòü; porobiæ skrytki — ñäåëàòü òàéíèêè, por.
íàäåëàòü; poszaleæ — ñäóðåòü, por. ñîéòè ñ óìà, ïîìåøàòüñÿ, îáåçóìåòü

(î ìíîãèõ); potopiæ — ïîòîïèòü, por. ïîòîïèòü, óòîïèòü (ìíîãèõ), ïåðå-

òîïèòü; pozapalaæ wszystkie œwiat³a — çàæå÷ü â êîìíàòàõ ñâåò; rozje¿-
d¿one wyboje — ïðîáèòûå âûáîèíû, por. ðàçúåçäèòü; ðàçáèòü — drogê
ðàçáèòü äîðîãó; wyr¿n¹æ — çàðåçàòü, por. ïåðåðåçàòü, np.:

— Dok¹d? Czy wyœcie poszaleli? Tu ¿ywi czekaj¹ na ratunek,
a wy pchacie siê ze zw³okami?

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

— Êóäà? Âû ÷òî, ñäóðåëè! Òóò æèâûå æäóò ñïàñåíèÿ, à âû

ïðåòåñü ñ òðóïîì?
(A. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)
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Po szeœciu latach zwolniono go. By³ wówczas bardzo chory. Szkorbut
odebra³ mu wszystkie zêby, anemia w³osy, jaskra wzrok, astma od-
dech. Palce obu r¹k po³amano mu na przes³uchaniach.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

×åðåç øåñòü ëåò îñâîáîäèëè. Ê òîìó âðåìåíè îí óæå áûë ñîâåð-

øåííîé ðàçâàëèíîé. Öèíãà ëèøèëà åãî çóáîâ, àíåìèÿ — âîëîñ,

ãëàóêîìà — çðåíèÿ, àñòìà — äûõàíèÿ. Ïàëüöû îáåèõ ðóê åìó

ñëîìàëè íà äîïðîñàõ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà oçåðà)

Wsta³, pozapala³ wszystkie œwiat³a, zdj¹³ palto, kapelusz, frak i zacz¹³
chodziæ po pokoju.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Âñòàë, çàæåã â êîìíàòàõ ñâåò, ñíÿë ïàëüòî, øëÿïó, ôðàê, ïðè-

íÿëñÿ âçàä è âïåðåä øàãàòü ïî ñïàëüíå.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

3.2.2.2.3. Związki stałe (4)

Odnotowano 4 ekwiwalenty tej grupy: pootwieraæ wszystkie drzwi — âñå

äâåðè íàñòåæü29; pootwieraæ szopy — ðàñïàõíóòü íàñòåæü ñàðàè; poroz-
bijaæ laboratorium — ðàçíåñòè âäðåáåçãè ëàáîðàòîðèþ; rozbiec siê — çà-

òåÿòü âîçíþ, np.:

Mieszkanie pani Prze³êskiej, po raz trzeci widziane przez Dyzmê, po
raz trzeci wygl¹da³o inaczej. Wszystkie drzwi pootwierane, wszêdzie
moc œwiat³a.

(T. Do³êga-Mostowicz: Kariera Nikodema Dyzmy)

Êâàðòèðó Ïøåëåíñêîé Äûçìà âèäåë â òðåòèé ðàç, è êàæäûé ðàç

îíà ïðîèçâîäèëà íà íåãî èíîå âïå÷àòëåíèå. Ñåãîäíÿ âñå äâåðè íà-

ñòåæü, îòîâñþäó ïîòîêè ñâåòà.
(T. Äîëåíãà-Ìîñòîâè÷: Êàðüåðà Íèêîäèìà Äûçìû)

Mam ochotê albo porozbijaæ swoje laboratorium i uton¹æ w ¿yciu sa-
lonowym, do którego mnie ci¹gn¹, albo — trzasn¹æ sobie w ³eb...

(B. Prus: Lalka)

Ìíå õî÷åòñÿ ëèáî ðàçíåñòè âäðåáåçãè ìîþ ëàáîðàòîðèþ è áðî-

ñèòüñÿ â îìóò ñâåòñêîé æèçíè, êóäà ìåíÿ óâëåêàþò, ëèáî ïóñ-

òèòü ñåáå ïóëþ â ëîá.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

Przy stertach dziewczêta rozbieg³y siê. Jurek goni³ je z aparatem.
(B. Czeszko: Pokolenie)
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29 Íàñòåæü îòêðûòü, îòâîðèòü, ðàñïàõíóòü è ò.ï. (äâåðü, îêíî, âîðîòà è ò.ï.) ‘ñî-
âñåì, äî êîíöà (îòêðûòü, îòâîðèòü, ðàñïàõíóòü è ò.ï.)’.



Íåïîäàëåêó îò ñêèðä äåâóøêè çàòåÿëè âîçíþ. Þðåê ïîáåæàë çà

íèìè ñ ôîòîàïïàðàòîì.
(Á. ×åøêî: Ïîêîëåíèå)

3.2.2.2.4. Ekwiwalenty opisowe (4)

W odnotowanych 4 przyk³adach wyst¹pi³y kontekstowe wskaŸniki dystry-
butywnoœci: âñå, ìíîãî, ìíîãèõ; w 3 przyk³adach wskaŸniki te znalaz³y siê
w tekstach polskich: poobcinaæ wszystkie ga³êzie — îáðóáèòü âñå âåòâè; po-
otwieraæ okna domów — ðàñêðûòü âî ìíîãèõ äîìàõ îêíà; porobiæ du¿e za-
kupy — ñäåëàòü ìíîãî ïîêóïîê; powpychaæ wszystkich — ìíîãèõ ñáðî-

ñèòü, np.:

(...) trzeba by by³o unieœæ go bardzo wysoko, ¿eby przetoczyæ na
drug¹ stronê, albo te¿ wszystkie ga³êzie poobcinaæ.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Âîò îíè è íå ïîíèìàëè, ÷òî âèíîé âñåìó íå ñàì ñòâîë, à åãî âå-

òâè, áîëüøèå è ìàëåíüêèå, îïèðàâøèåñÿ î çåìëþ íà áîëüøîì ðàñ-

ñòîÿíèè îò ñòâîëà. Âîò åñëè èõ âñå îáðóáèòü, òîãäà äðóãîå

äåëî.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Dzieñ by³ piêkny, niebo prawie bez ob³oku, bruk bez kurzu. Okna do-
mów pootwierane, niektóre dopiero myto; figlarny wiatr miota³ spód-
nicami pokojówek.

(B. Prus: Lalka)

Äåíü áûë ïðåêðàñíûé, íà íåáå íè îáëà÷êà, íà ìîñòîâîé íè ïû-

ëèíêè. Âî ìíîãèõ äîìàõ îêíà áûëè óæå ðàñêðûòû, òóò è òàì èõ

òîëüêî ïðèíèìàëèñü ìûòü.
(Á. Ïðóñ: Êóêëà)

3.2.3. Ekwiwalenty kumulatywno-augmentatywnego
rodzaju akcji

3.2.3.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników kumulatywno-
-augmentatywnego rodzaju akcji w języku polskim (51)

3.2.3.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (27)

Ekwiwalent wyrażony czasownikiem tego samego rodzaju akcji (25).
W analizowanym materiale dominuj¹ kumulatywa przechodnie, np.: íàáîëòàòü

— napleœæ; íàáðàòü ó âñåõ äåíåã — napo¿yczaæ od wszystkich pieniêdzy; íà-

äåëàòü ìíîãî øóìó — narobiæ du¿o szumu; íàäåëàòü ìíîæåñòâî îøèáîê —
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porobiæ mnóstwo b³êdów; íàåçäèòü ìíîãî íà òðèäöàòü ðóáëåé — najeŸdziæ
siê tramwajem za trzydzieœci rubli; íàæàðèòü ðûáû — nasma¿yæ ryb; íàêî-

ëîòü ãîðó ìåëêèõ ÷óðîê — nar¹baæ masê drobnych klocków; íàêóïèòü âñÿêîé

ìåõàíè÷åñêîé äðÿíè — nakupiæ rozmaitego technicznego szmelcu; íàðåçàòü

õëåáà — nakroiæ chleba; íàðåçàòü áóìàãó — naci¹æ papieru; íaðóáèòü ñëåã

— nar¹baæ dr¹gów; íàñûëàòü30 ìîð — mór nasy³aæ; íàòàùèòü îïèëîê —
nanieœæ trocin; íàòâîðèòü ãëóïîñòåé — narobiæ g³upstw; íàøóìåòü — naro-
biæ tyle ha³asu. Odnotowano tak¿e kilka przyk³adów kumulatywów nieprze-
chodnich: íàâûäóìûâàòü — nazmyœlaæ; íàãðîìîçäèòü — namieszaæ; íàêó-

ðèòü äî òîãî, ÷òî... — nadymiæ tak, ¿e...; íàñïëåòíè÷àòü — naplotkowaæ;
íàõîçÿéíè÷àòü — narozrabiaæ trochê31. Oto kilka przyk³adów:

Íàáðàë ó âñåõ äåíåã, íèêîìó íå îòäàåò.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Napo¿ycza³ od wszystkich pieniêdzy, nikomu nie oddaje.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Â îæèäàíèè Êîìàðîâñêîãî Ëàðèñà Ôåäîðîâíà íàðåçàëà ÷åðíîãî

ïàéêîâîãî õëåáà è ïîñòàâèëà íà ñòîë òàðåëêó ñ íåñêîëüêèìè âà-

ðåíûìè êàðòîôåëèíàìè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Na przyjêcie Komarowskiego Lara nakroi³a czarnego kartkowego
chleba i postawi³a na stole talerz z kilkoma gotowanymi kartoflami.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Åãîðîâíà íàñïëåòíè÷àëà, áóäòî áû âû ñîìíåâàåòåñü, åõàòü ëè

âàì ïîñëåçàâòðà íà åëêó.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Jegorowna mi naplotkowa³a, ¿e macie jakoby w¹tpliwoœci, czy jechaæ
pojutrze na choinkê.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Íàêóðèëè îíè äî òîãî, ÷òî äûì äâèãàëñÿ ãóñòûìè ìåäëåííûìè

ïëîñêîñòÿìè, äàæå íå êîëûõàÿñü.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Nadymili tak, ¿e dym przesuwa³ siê w powolnych gêstych warstwach
i nawet nie falowa³.

(M. Bu³hakow: Psie serce)
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30 Por. íàñëàòü ðàçã. ïîñëàòü â êàêîì-ë. (îáû÷íî áîëüøîì) êîëè÷åñòâå.
31 W jednym z przyk³adów:

— Ìû òóò áåç âàñ íàõîçÿéíè÷àëè (...)
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

— Narozrabialiœmy trochê bez pana (...)
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

w celu z³agodzenia negatywnego odcienia znaczeniowego wnoszonego czasownikiem kumula-
tywnym pojawi³ siê wskaŸnik deminutywnoœci.



U¿yte zosta³y œrodki leksykalne wnosz¹ce dodatkow¹ informacjê o wielko-
œci zbiorowoœci: liczebniki nieokreœlone: ñêîëüêî ãëóïîñòåé íàòâîðèë — ile

g³upstw narobi³; íàêóðèòü äî òîãî, ÷òî... — nadymiæ tak, ¿e...; íàäåëàòü

ìíîæåñòâî îøèáîê — porobiæ ze strachu mnóstwo b³êdów; íàäåëàòü ìíî-

ãî øóìó — narobiæ du¿o szumu; òàêîå ñàì íàãðîìîçäèë — tyle ju¿ namie-
sza³, wyrazy wskazuj¹ce du¿¹ liczbê czegoœ: íàêîëîòü ãîðó ìåëêèõ ÷óðîê —
nar¹baæ ca³¹ masê drobnych klocków, a tak¿e rzeczowniki nazywaj¹ce jed-
nostki miary odnosz¹ce siê do obiektów lub subiektów:

Îòåö Ôåäîð íà÷èíàë âàðèòü ìðàìîðíîå ñòèðî÷íîå ìûëî; íàâà-

ðèâàë åãî ïóäû, (...)
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Nagotowa³ kilka pudów, (...)
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

W materiale pojawi³ siê jeden kumulatywny dwuprzedrostkowy czasownik
íàâûäóìûâàòü — nazmyœlaæ:

— Êàêàÿ ãàäèíà! ×åãî íàãîâîðèëà! ×åãî íàâûäóìûâàëà! —
âîçìóùàëàñü Ðèíà.

(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Co za œwinia! Naplot³a diabli wiedz¹ co! Nazmyœla³a! — ode-
zwa³a siê Rina z oburzeniem.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (2). W t³u-
maczeniu czasownika kumulatywnego pojawi³y siê 2 czasowniki dystrybutyw-
nego RA: íàíàøèâàòü çàïàñ äðîâ — znosiæ zapas drew; íàêîïèòü — zebraæ:

Îäíàæäû Ìàðèíà ñ Þðèåì Àíäðååâè÷åì, (...) íàíàøèâàëà çàïàñ

äðîâ â êàáèíåò êâàðòèðîõîçÿèíó, (...)
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Pewnego razu Marina i Jurij Andriejewicz, (...) znosili zapas drew do
gabinetu w³aœciciela mieszkania, (...)

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Òî÷íî îíà óæå äâàäöàòü ðàç æèëà íà ñâåòå, áåç ñ÷åòà òåðÿëà

Þðèÿ Æèâàãî è íàêîïèëà öåëûé îïûò ñåðäöà íà ýòîò ñ÷åò, òàê

÷òî âñe, ÷òî îíà ÷óâñòâîâàëà è äåëàëà ó ýòîãî ãðîáà, áûëî

âïîïàä è êñòàòè32.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Jak gdyby ju¿ dwadzieœcia razy ¿y³a na œwiecie, wci¹¿ traci³a Jurija
¯ywagê i zebra³a w sercu tyle doœwiadczenia, ¿e wszystko, co odczu-
wa³a i robi³a przy tej trumnie, by³o w³aœciwe i na miejscu.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)
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18 — Studium...

32 Íàêîïèòü przen. ‘nabraæ czego, nabyæ czego, co, nagromadziæ co’ (WSRP).



3.2.3.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (14)

Odnotowano 2 przyk³ady zawieraj¹ce ekwiwalent czasownika bazowego:

Äîðîãîþ îí íàñêàçàë Þðèþ Àíäðååâè÷ó ðàçíûõ óæàñîâ.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Po drodze ch³opiec opowiada³ mu ró¿ne przera¿aj¹ce rzeczy.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Íà îñòàëüíóþ ñóììó ïðèøëîñü íàêóïèòü òÿæåñòåé.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Za resztê trzeba by³o nabyæ przedmioty ciê¿kie i nieporêczne33.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Od ekwiwalentu rosyjskiego czasownika bazowego utworzony zosta³ dery-
wat niewyra¿aj¹cy rodzaju akcji, chocia¿ mo¿liwe by³oby jego utworzenie
w jêzyku przek³adu (12 przyk³adów): íàòâîðèòü ñ íîìåðàìè — zrobiæ z nu-
merkami, por. íàòâîðèòü ðàçã. ‘(íàäåëàòü) narobiæ; nawyprawiaæ, nawyra-
biaæ’ (WSRP); íàâðåäèòü — zaszkodziæ, por. íàâðåäèòü ‘naszkodziæ, narobiæ
szkody; wyrz¹dziæ szkodê’ (WSRP); robiæ — zrobiæ, por. íàäåëàòü ‘narobiæ’
(WSRP); íàðûòü ìíîãî ÿì — wykopaæ mnóstwo do³ów, por. íàðûòü êàíàâ

‘nakopaæ rowów’ (WSRP); íàáðîñàòü æèðíîé áóìàãè — wyrzucaæ za-
t³uszczone papiery, por. íàáðîñàòü (íàêèäàòü) ‘narzucaæ, ponarzucaæ’
(WSRP); íàðåçàòü îñòàòêè êîëáàñû — pokroiæ resztkê kie³basy, por. íàðå-

çàòü ‘nakroiæ, nakrajaæ co, czego; pokroiæ, pokrajaæ co’ (WSRP); íàñáèðàòü

— uzbieraæ, por. íàñáèðàòü gm. ‘nazbieraæ, uzbieraæ’ (WSRP)34. Oto kilka
przyk³adów:

Àõ òû Ïàðàñêåâà-ïóòàíèöà, ÷òî òû, Æîðæ, îïÿòü íàòâîðèë

ñ íîìåðàìè!
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Ach, ¯or¿, ty gapo, coœ zrobi³ z numerkami! Mówi³em, bombonierki
z dra¿etkami na stó³, a puste na kanapê.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Íàðûëè î÷åíü ìíîãî ãëóáîêèõ è áîëüøèõ ÿì.
(È. Èëüô, Å Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Wykopali mnóstwo du¿ych i g³êbokich do³ów.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
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33 Wyst¹pi³ ekwiwalent rosyjskiego czasownika bazowego êóïèòü — nabyæ. Od ekwiwa-
lentu rosyjskiego czasownika bazowego nie jest mo¿liwe utworzenie w jêzyku przek³adu rodzaju
akcji. W tekœcie t³umaczenia mo¿liwe by³oby natomiast u¿ycie kumulatywów; por. naopowiadaæ
ró¿nych przera¿aj¹cych rzeczy, nakupiæ przedmiotów.

34 Por. íàñêðåñòè ïîñëåäíèå êðîõè — dobyæ ostatnie grosze ‘wyskrobaæ, wydobyæ’
(WSRP).



Ëåòîì ìîæíî ñìîòàòüñÿ â Ñîêîëüíèêè, òàì åñòü îñîáåííàÿ,

î÷åíü õîðîøàÿ òðàâà, à êðîìå òîãî, íàæðåøüñÿ áåñïëàòíî

êîëáàñíûõ ãîëîâîê, áóìàãè æèðíîé íàáðîñàþò ãðàæäàíå, íàëè-

æåøüñÿ.
(Ì. Áóëãàêîâ: Ñîáà÷üå ñåðäöå)

Latem polecia³bym na Sokolniki roœnie tam takie specjalne bardzo do-
bre ziele, w dodatku mo¿na siê na¿reæ bezp³atnie piêtek od kie³basy,
wylizaæ zat³uszczone papiery, które wyrzucaj¹ tam obywatele.

(M. Bu³hakow: Psie serce)

ß, ìåæäó ïðî÷èì, âñåãäà áûë óâåðåí, ÷òî êîãäà îíè íàêîíåö îáúÿ-

âÿòñÿ, îíè áóäóò ñîâåðøåííî íå ïîõîæè íà âñå òî, ÷òî ïðî íèõ

íàâûäóìûâàëè (...)
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Çà ìèëëèàðä ëåò äî êîíöà ñâåòà)

Nawiasem mówi¹c, zawsze by³em przekonany, ¿e kiedy oni nareszcie
siê ujawni¹, bêd¹ absolutnie niepodobni do wszelkich naszych wy-

obra¿eñ na ich temat...
(A. Strugacki, B. Strugacki: Miliard lat przed koñcem œwiata)

3.2.3.1.3. Związki stałe (5)

Jeden z ekwiwalentów wyra¿a znaczenie kumulatywno-augmentatywne:
íàãíàòü íà êîãî-ë. ñòðàõó — napêdziæ komuœ strachu:

Íó è íàãíàëè âû íà ìåíÿ ñòðàõó, øåô!
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñðóãàöêèé: Âîëíû ãàñÿò âåòåð)

Ale mi pan napêdzi³ strachu, szefie!
(A. Strugacki, B. Strugacki: Fale t³umi¹ wiatr)

W grupie ekwiwalentów bêd¹cych zwi¹zkami frazeologicznymi i koloka-
cjami pojawi³y siê przyk³ady niewyra¿aj¹ce znaczenia kumulatywno-augmen-
tatywnego: íàäåëàòü âñåâîçìîæíûõ ãàäîñòåé — wy³aziæ ze skóry; îí ìî-

æåò íàòâîðèòü ÷òî-íèáóäü íå òî — mo¿e siê to skoñczyæ diabli wiedz¹
czym35; íàãîâîðèòü ÷åðò çíàåò ÷åãî — paln¹æ jakieœ g³upstwo; íàäàâàòü

ïîùå÷èí36 — dostaæ po gêbie:

Ðòîâ ïðîøó íå îòêðûâàòü. Íå òî âû ÷åðò çíàåò ÷åãî íà-

ãîâîðèòå.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Ale gêby nie otwieraæ, bo mo¿na paln¹æ jakieœ g³upstwo.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)
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35 Diabli go (ich, je) wiedz¹, diabe³ wie ‘o kimœ, o czymœ nic nie wiadomo, nikt nic nie
wie’ (USJP).

36 Íàäàâàòü ïîùå÷èí ‘íàíåñòè ìíîãî ïîùå÷èí, ùëåïêîâ è ò.ï.’



— Íàäàâàëè áû òåáå â ñòàðîå âðåìÿ ïîùå÷èí, òîãäà áû

çàâîðà÷èâàë.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

— Dawniej dosta³byœ po gêbie i od razu wiedzia³byœ, jak siê za-
wraca.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)

3.2.3.1.4. Ekwiwalenty opisowe (5)

W okreœlonych kontekstach czasownikom kumulatywnym towarzysz¹ œrod-
ki leksykalne37 — liczebniki nieokreœlone wnosz¹ce dodatkow¹ informacjê
o wielkoœci zbiorowoœci: íàêîïèòü áåçäíó ïîíÿòèé — zgromadziæ nieprze-
brane mnóstwo pojêæ; íàêóïèòü ìíîæåñòâî øóá è âàç — kupiæ mnóstwo

innych futer i wazonów; íàêóïèòü âñÿêîé ìåõàíè÷åñêîé äðÿíè — kupiæ

rozmaitego technicznego szmelcu:

Øóáó è âàçó ïðèøëîñü ïîäàðèòü íîìåðíîìó, ïîòîìó ÷òî Îñòàï

íå ëþáèë âîçèòüñÿ â äîðîãå ñ ãðîìîçäêèìè âåùàìè. Êðîìå òîãî,

â ñëó÷àå íàäîáíîñòè îí ìîã íàêóïèòü åùå ìíîæåñòâî øóá

è âàç.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Futro i wazon podarowa³ zreszt¹ wkrótce numerowemu w hotelu, bo
bardzo nie lubi³ du¿ego baga¿u, a w ka¿dej chwili móg³ sobie przecie¿
kupiæ mnóstwo innych futer i wazonów38.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Odnotowane w korpusie 2 ekwiwalenty opisowe wskazuj¹ stan rezultatyw-
ny: íàáåæàòü ê âå÷åðó — wieczorem bêdzie t³ok; íàêóðåíî — ciemno od
dymu papierosowego:

Íàêóðåíî, äóøíî, áëåäíûå ëèöà, èñïèòûå ìîðäû.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Ciemno od dymu papierosowego, duszno, blade twarze, pijackie gêby.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ê âå÷åðó íàáåãóò.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

Wieczorem bêdzie t³ok.
(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
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37 Te okreœlniki (3 przyk³ady) pojawiaj¹ siê w tekœcie rosyjskim.
38 Brak natomiast znumeralizowanych rzeczowników: ìèëëèîíû, ñîòíè, äåñÿòêè, wyra-

zów wskazuj¹cych du¿¹ iloœæ czegoœ: êó÷à, óéìà, ìàññà, oraz rzeczowników nazywaj¹cych jed-
nostki miary odnosz¹ce siê do obiektów lub subiektów: ìåøîê, îõàïêà, òåëåãà.



3.2.3.2. Ekwiwalenty polskich czasowników kumulatywno-
-augmentatywnego rodzaju akcji w języku rosyjskim (17)

3.2.3.2.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (13)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami tego samego rodzaju akcji (12).
Wœród ekwiwalentów wyra¿onych czasownikiem tego samego RA pojawi³y siê
zarówno czasowniki przechodnie, np. naszeptaæ — íàïëåñòè âñÿêîé âñÿ÷èíû;
naopowiadaæ — íàïëåñòè; napichciæ ciast — íàäåëàòü ïèðîæíûõ; nakapaæ
obficie laku — íàêàïàòü îáèëüíî ñóðãó÷à; nasma¿yæ powide³ — íàãî-

òîâèòü ïîâèäëà; naznosiæ patyków — íàíîñèòü ïàëîê, jak i czasowniki nie-
przechodnie, np. trochê narozrabiaæ — ìàëîñòü íàñêàíäàëèòü; narozrabiaæ
— íàòâîðèòü; nieco nabroiæ — ìàëîñòü íàáåäîêóðèòü; narobi³o siê — íà-

äåëàëè ìû äåë, np.:

Nasma¿ê powide³, przyrz¹dzê w s³odkim occie z goŸdzikiem, trochê
w szabaœniku nasuszê.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Íàãîòîâëþ ïîâèäëà, íàìàðèíóþ â ñëàäêîì óêñóñå ñ ãâîçäèêîé, ìà-

ëîñòü â äóõîâêå íàñóøó...
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Usiad³em na wilgotnym piachu, jaki woda nanios³a.
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

ß ñåë íà âëàæíûé ïåñîê, íàíåñåííûé âîäîé.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

Musia³em naznosiæ patyków na rozpa³kê.
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Ïðèøëîñü íàíîñèòü ïàëîê íà ðàñòîïêó.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

— A mama czeka, tyle siê nabiega³a, napichci³a ciast, ¿eby ci tyl-
ko dogodziæ.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

— Ìàìà æäåò, íàáåãàëàñü, íàäåëàëà ïèðîæíûõ, òîëüêî ÷òî-

áû òåáå óãîäèòü.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

W przek³adzie u¿yte zosta³y okreœlniki o charakterze augmentatywnym, np.
îáèëüíî íàêàïàòü ñóðãó÷à, oraz wskazuj¹ce nisk¹ intensywnoœæ akcji, np.
ìàëîñòü íàñêàíäàëèòü, íàáåäîêóðèòü, wystêpuj¹ce zarówno w jêzyku
wyjœciowym, jak i w przek³adzie:

Nachylony nad Ksiêg¹, któr¹ przynios³a Staruszka, wkleja³em ostatnie
brakuj¹ce strony, przewlek³em sznur i nakapa³em obficie laku podob-
nego do zakrzep³ej krwi.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)
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ß ñêëîíèëñÿ íàä Êíèãîé, ïðèíåñåííîé ñòàðóøêîé, è, âêëåèâ ïîñëå-

äíèå íåäîñòàþùèå ñòðàíèöû, ñêðåïèë èõ øíóðîì è îáèëüíî íà-

êàïàë ñóðãó÷à, ïîõîæåãî íà çàãóñòåâøóþ êðîâü.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

W moim w³asnym œwiecie nabroi³am nieco i zamiesza³am w przezna-
czeniu, wiêc chwilowo nie powinnam siê tam pokazywaæ.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Â ìîåì ñîáñòâåííîì ìèðå ÿ ìàëîñòü íàáåäîêóðèëà è çàïóòàëàñü

â Ïðåäíàçíà÷åíèè, òàê ÷òî âðåìåííî ìíå íåæåëàòåëüíî òàì ïî-

ÿâëÿòüñÿ.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (1). Odnoto-
wano jeden przyk³ad, w którym pojawi³ siê ekwiwalent innego (ponadnorma-
tywnego) RA:

Ziêba naplotkowa³a trochê przesadnie i zd¹¿y³a œmiertelnie przeraziæ
wszystkie zwierzêta.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Ïóãëèâûé çÿáëèê ïðåóâåëè÷èâàë îïàñíîñòü, ãðîçÿùóþ ëåñó, è âûç-

âàë ïàíèêó ñðåäè ëåñíûõ çâåðåé è ïòèö.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

3.2.3.2.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (3)

Odnotowano 3 przyk³ady zawieraj¹ce ekwiwalenty werbalne bez formantu
modyfikacyjnego. W 2 przyk³adach w jêzyku przek³adu ekwiwalentem cza-
sownika rosyjskiego móg³by byæ czasownik kumulatywny: ga³êzie na³amane

wichur¹ — îáëîìàííûå âåòðîì âåòêè, por. na³amaæ ga³êzi ‘íàëîìàòü âåò-

âåé’ (WSPR); narobiæ — ñîòâîðèòü, por. narobiæ ‘íàäåëàòü, íàòâîðèòü’
(WSPR), a w jednym przyk³adzie brak natomiast ekwiwalentu kumulatywne-
go: naschodziæ siê — ñîáðàòüñÿ, por. naschodziæ siê ‘ñîéòèñü’: naschodzi³o
siê wiele ludzi ‘íàøëî ìíîãî íàðîäó’ (WSPR):

Zapytajcie, czemu nie próbowa³em ucieczki? Ale¿ próbowa³em i to
nieraz. Jednak zawsze zza drzew niespodziewanie wynurza³ siê war-
townik, a ja wtedy udawa³em, ¿e ³a¿ê po parku, ¿eby przed noc¹ ze-
braæ trochê ga³êzi na³amanych wichur¹.

(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Âû ñïîðîñèòå, ïî÷åìó ÿ íå ïûòàëñÿ áåæàòü? Ïûòàëñÿ è íå ðàç.

Íî âñåãäà èç-çà äåðåâüåâ íåîæèäàííî ïîÿâëÿëñÿ êàðàóëüíûé,

à ìíå ïðèõîäèëîñü äåëàòü âèä, ÷òî øëÿþñü ïî ïàðêó, ñîáèðàÿ

ê íî÷è îõàïêó îáëîìàííûõ âåòðîì âåòîê.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)
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Wiedzia³a, ¿e tego, co narobi³y, zatrzymaæ siê nie da, ¿e przypadkiem
rozpêta³y ¿ywio³, który musi siê wyszaleæ, ¿e wyzwoli³y si³ê, która
musi siê przesiliæ. I wkrótce siê przesili.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Çíàëà, ÷òî ñîòâîðåííîå îñòàíîâèòü íåâîçìîæíî, ÷òî

ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî îíè ðàçáóäèëè ñòèõèþ, êîòîðàÿ äîëæíà —
è âñêîðå èññÿêíåò — ñàìà.

(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Naschodzi³o siê goœci.
(W. ¯ukrowski: Na tronie w Blabonie)

Ñîáðàëîñü ìíîãî ãîñòåé.
(B. Æóêðîâñêèé: Íà òðîíå â Áëàáîíå)

3.2.3.2.3. Związki stałe (1)

Odnotowano jeden przyk³ad ze zwi¹zkiem sta³ym:

— Panie mecenasie! Ale¿ my nie chcemy absolutnie zrezygnowaæ
z pana pomocy. Ktoœ pewno narobi³ plotek (...)

(K. Boruñ: Próg nieœmiertelnoœci)

— Ñåíüîð! Ìû è íå äóìàåì îòêàçûâàòüñÿ îò âàøåé ïîìîùè.

Êòî-òî, âèäèìî, ïóñòèë ñïëåòíþ39 (...)
(Ê. Áîðóíü: Ãðàíü áåññìåðòèÿ)

3.2.3.2.4. Ekwiwalenty opisowe

W czêœci polsko-rosyjskiej korpusu brak ekwiwalentów opisowych bê-
d¹cych ekwiwalentami czasowników kumulatywno-augmentatywnego RA.

3.2.4. Ekwiwalenty przemiennego rodzaju akcji

3.2.4.1. Ekwiwalenty rosyjskich czasowników przemiennego
rodzaju akcji w języku polskim (40)

3.2.4.1.1. Ekwiwalenty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (4)

Ekwiwalent wyrażony czasownikiem tego samego rodzaju akcji (1). Od-
notowano jeden przyk³ad:

Òàê îíè ïåðåáðàñûâàëèñü ôðàçàìè, ëåæà íà ïåñêå, ïëûâÿ â ìîðå

èëè îáòèðàÿñü ïîñëå êóïàíèÿ. Âðà÷ âèäåë ëèñòêè, ëåæàâøèå

ðÿäîì ñ Êèðîâûì, íå õîòåë ìåøàòü, äåðæàëñÿ äåëèêàòíî.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)
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Tak oto przerzucali siê s³owami, wyleguj¹c siê na pisaku, p³ywaj¹c
w morzu lub wycieraj¹c siê po k¹pieli.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ekwiwalenty wyrażone czasownikami innego rodzaju akcji (3). W bada-
nym korpusie w roli ekwiwalentów czasowników przemiennego rodzaju akcji
wyst¹pi³y czasowniki iteratywnego RA: ïåðåïèñûâàòüñÿ — pisywaæ (do ko-
goœ), deminutywno-iteratywnego RA: ïåðåñâèñòûâàòüñÿ — pogwizdywaæ,
oraz augmentatywno-iteratywnego RA: ïåðåãîâàðèâàòüñÿ — nawo³ywaæ siê:

— Ñ Ñîëîâåé÷èêîì ÿ èçðåäêà ïåðåïèñûâàþñü.
(À. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Do So³owiejczyka pisujê z rzadka.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Â ïóñòîé è òèõîé êàíöåëÿðèè ïèñàðÿ, íåäîâîëüíûå âñe óñëîæ-

íÿþùèìñÿ äåëîïðîèçâîäñòâîì, ìîë÷à ïèñàëè, èðîíè÷åñêè ïåðå-

ãëÿäûâàÿñü.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

W pustej i cichej kancelarii urzêdnicy, zirytowani komplikuj¹cymi siê
ci¹gle sprawami, pisali w milczeniu, popatruj¹c po sobie ironicznie.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ýòè ëþäè áûëè ïîãîëîâíî ìåæäó ñîáîþ çíàêîìû, ïåðåãîâà-

ðèâàëèñü èçäàëè, çäîðîâàëèñü, ïîðîâíÿâøèñü äðóã ñ äðóãîì.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Wszyscy ci ludzie znali siê nawzajem, nawo³ywali siê z daleka, witali.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

3.2.4.1.2. Ekwiwalenty werbalne bez formantu modyfikacyjnego (18)

W grupie ekwiwalentów wyra¿onych czasownikami bez formantów mo-
dyfikacyjnych ze znaczeniem danego RA (11) w jêzyku przek³adu wyst¹pi³y
czasowniki porozumiewaæ siê i korespondowaæ: ïåðåãîâàðèâàòüñÿ — porozu-
miewaæ siê; ïåðåïèñûâàòüñÿ — korespondowaæ; ïåðåñòóêèâàòüñÿ — poro-
zumiewaæ siê, np.:

Ïîêà „Ñêðÿáèí” ãîòîâèëñÿ ê äàëüíåéøåìó ïëàâàíüþ, ïîêà êàïè-

òàí ïåðåãîâàðèâàëñÿ â òðóáêó ñ ìàøèííûì îòäåëåíèåì è ïàðî-

õîäíûå òîïêè ïûëàëè, ãðåÿ âîäó, äóõîâîé îðêåñòð ñíîâà ñîøåë íà

áåðåã è ê îáùåìó óäîâîëüñòâèþ ñòàë èãðàòü òàíöû.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ)

W czasie kiedy „Skriabin” przygotowywa³ siê do dalszej drogi, kiedy
kapitan porozumiewa³ siê przez tubê z obs³ug¹ maszyn, kiedy podsyca-
no ogieñ w paleniskach dla nagrzania kot³ów, dêta orkiestra ponownie
zesz³a na brzeg i ku ogólnej radoœci zaczê³a przygrywaæ do tañca.

(I. Ilf, E. Pietrow: Dwanaœcie krzese³)
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— Îíà íè÷åãî íå çíàåò. ß åå ïîñëå ýòàïà íå âèäåë. Ïå-

ðåïèñûâàëñÿ? ß ñî ìíîãèìè ïåðåïèñûâàëñÿ.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

— Ona o niczym nie wie. Po etapie jeszcze siê z ni¹ nie wi-
dzia³em. Korespondowa³em z ni¹, to prawda. Ale nie tylko z ni¹ kore-

spondowa³em.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ñàâåëèé ïîêàçàë Ñàøå, êàê íàäî ïåðåñòóêèâàòüñÿ: àëôàâèò äå-

ëèòñÿ íà øåñòü ðÿäîâ, ïî ïÿòü áóêâ â êàæäîì.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Sawielij wyjaœni³ Saszy, jak porozumiewaæ siê przez œcianê: alfabet
podzielony jest na szeœæ rzêdów, po piêæ liter w ka¿dym.

(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

Ekwiwalenty niewyrażające znaczenia przemiennego rodzaju akcji (7).
Wœród ekwiwalentów niewyra¿aj¹cych znaczenia przemiennego rodzaju akcji
znalaz³y siê ekwiwalenty czasownika bazowego (7 przyk³adów), przy czym
w tekœcie przek³adu nie jest mo¿liwe utworzenie czasownika wyra¿aj¹cego RA:
ïåðåñòóêèâàòüñÿ — stukaæ; êðûøà ïåðåñòóêèâàëàñü ñ êðûøåþ — woda bêb-
ni³a po dachach; ïåðåðóãèâàòüñÿ — spieraæ siê; ïåðåñìåèâàòüñÿ — œmiaæ siê:

Íåâèäèìûå, â òåìíûõ óãëàõ ïåðåñòóêèâàëèñü ëîøàäè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

W mrocznych zakamarkach podwórza stuka³y kopytami niewidoczne

konie.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

W przypadku ïåðåñìåèâàòüñÿ — œmiaæ siê w przek³adzie nie zosta³o od-
dane znaczenie przemiennoœci:

Â ìàñòåðñêîé õèõèêàëè, ïåðåñìåèâàëèñü è ìàõàëè íà íåãî ðóêàìè,

ãîíÿ åãî ïðî÷ü îò îêíà.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

W pracowni szwaczki chichota³y, œmia³y siê i macha³y na niego rêka-
mi, odpêdzaj¹c od okna.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

3.2.4.1.3. Związki stałe (10)

Odnotowano ekwiwalenty ze znaczeniem przemiennym (8 przyk³adów):
ïåðåãëÿíóòüñÿ — spojrzeæ po sobie ‘spojrzeæ jeden na drugiego porozumie-
wawczo, przyjrzeæ siê sobie wzajemnie’; ïåðåãëÿäûâàòüñÿ — popatrywaæ po
sobie40; ïåðåãëÿäûâàòüñÿ — wymieniaæ spojrzenia; ïåðåêèäûâàòüñÿ çàìå-
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÷àíèÿìè — wymieniaæ uwagi; ïåðåøó÷èâàòüñÿ — wymieniaæ ¿arciki; ïåðå-

ïèñûâàòüñÿ — prowadziæ o¿ywion¹ korespondencjê; ïåðåãîâàðèâàòüñÿ —
prowadziæ o¿ywione rozmowy41; ïåðåãîâàðèâàòüñÿ — pozostawaæ z sob¹
w œcis³ym kontakcie (o radiostacjach):

Îí ïåðåïèñûâàëñÿ ñ êîíêóðåíòàìè, åìó ëè÷íî çíàêîìûìè.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Prowadzi³ ze znanymi mu osobiœcie konkurentami o¿ywion¹ korespon-
dencjê.

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

×èòàâøèå ïåðåêèäûâàëèñü çàìå÷àíèÿìè è ïðåäàâàëèñü ðàçìû-

øëåíèÿì. Ê ñåðåäèíå ÷òåíèÿ ñòåìíåëî, èì ñòàëî òðóäíî ðàç-

áèðàòü ïå÷àòü, ïðèøëîñü çàæå÷ü ëàìïó.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Wymieniali uwagi, rozmyœlali, tymczasem zapada³ zmrok, czytaæ by³o
coraz trudniej. Zapalili lampê.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

W korpusie znalaz³y siê jednostkowe przyk³ady ekwiwalentów wyra¿onych
zwi¹zkami sta³ymi: ïåðåãëÿäûâàòüñÿ — robiæ miny; ïåðåøåïòûâàòüñÿ —
chodziæ (o s³uchach):

Ïî ýòîìó ïîâîäó ïåðåøåïòûâàëèñü, ÷òî ÷àñòü ïîäîçðåâàåìûõ

óøëà çà ðåêó.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Chodzi³y s³uchy, ¿e czêœæ podejrzanych uciek³a za rzekê.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ïðè ýòèõ ñëîâàõ äîëæíîñòíûå ëèöà þìîðèñòè÷åñêè ïåðåãëÿ-

äûâàëèñü è çàïèðàëè îêíà.
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

Na te s³owa osoby urzêdowe robi³y drwi¹ce miny i zamyka³y okna.
(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

3.2.4.1.4. Ekwiwalenty opisowe (8)

Do grupy ekwiwalentów wyra¿onych adwerbiami i wyra¿eniami adwerbial-
nymi z czasownikiem niewyra¿aj¹cym RA (6) nale¿¹ ekwiwalenty rosyjskich
czasowników bazowych z wyra¿eniami adwerbialnymi „przyimek + zaimek
zwrotny siebie/sob¹”: ïåðåãîâàðèâàòüñÿ ìåæäó ñîáîé — rozmawiaæ ze
sob¹; ïåðåìèãèâàòüñÿ — mrugaæ do siebie; ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ íèìè — pi-
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(zwiêkszenie intensywnoœci).



saæ do siebie; ïåðåøåïòûâàòüñÿ — szeptaæ miêdzy sob¹ oraz jeden derywat
od ekwiwalentu czasownika bazowego z okreœlnikiem sobie nawzajem: ïåðå-

ïðîäàâàòü äðóã äðóãó — odsprzedawaæ sobie nawzajem, np.:

Â ëàãåðå òîëüêî ïåðåìèãèâàëèñü è ïîêà÷èâàëè ãîëîâàìè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

W obozie wszyscy tylko mrugali do siebie i kiwali g³owami.
(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ïî âîçâðàùåíèè â Ìîñêâó ÿ âåäü íåêîòîðîå âðåìÿ ïåðåïèñûâàëñÿ

ñ íèìè.
(Á. Ïàñòåðíàê: Äîêòîð Æèâàãî)

Przecie¿ po moim powrocie do Moskwy pisaliœmy do siebie przez ja-
kiœ czas.

(B. Pasternak: Doktor ¯ywago)

Ëþäè ñòàðàëèñü äåðæàòüñÿ ãðóïïàìè. Îíè íåòîðîïëèâî ïå-

ðåãîâàðèâàëèñü ìåæäó ñîáîé, íå îòðûâàÿ ãëàç îò îêîí Ñî-

âåòà.
(À. Ñòðóãàöêèé, Á. Ñòðóãàöêèé: Äàëåêàÿ ðàäóãà)

Ludzie starali siê trzymaæ grupami. Bez poœpiechu rozmawiali ze

sob¹, nie odrywaj¹c oczu od okien Rady.
(A. Strugacki, B. Strugacki: Daleka têcza)

È çàãðàíè÷íûì òðÿïêàì, ÷òî äåâ÷îíêè ïåðåïðîäàâàëè äðóã äðóãó,

Âàðÿ íå çàâèäîâàëà.
(A. Ðûáàêîâ: Äåòè Àðáàòà)

Nie musia³a im te¿ zazdroœciæ zagranicznych fata³aszków, które sobie

nawzajem odsprzedawa³y.
(A. Rybakow: Dzieci Arbatu)

W korpusie znalaz³y siê 2 przyk³ady niewyra¿aj¹ce znaczenia przemienne-
go RA: ïåðåãëÿäûâàòüñÿ — patrzeæ sobie w oczy; ïåðåøåïòûâàòüñÿ —
trwaæ (o szeptach):

Ïîêà ìîëîäûå ñóïðóãè åëè ôëîòñêèé áîðù, âûñîêî ïîäûìàÿ

ëîæêè è ïåðåãëÿäûâàÿñü (...)
(È. Èëüô, Å. Ïåòðîâ: Çîëîòîé òåëåíîê)

W czasie kiedy m³odzi ma³¿onkowie jedli barszcz marynarski, pod-
nosz¹c wysoko ³y¿ki i patrz¹c sobie w oczy (...)

(I. Ilf, E. Pietrow: Z³ote cielê)

Â ëîæàõ òðåâîæíî ïåðåøåïòûâàëèñü: â ïóáëèêå ïîáåæàë ñëóõ,

÷òî Êàòî — ýòî, íåñîìíåííî, Êàòåðèíà Ðàìáóéå, à Ìàäëîí —
ýòî Ìàäëåíà Ñêþäåðè.

(Ì. Áóëãàêîâ: Æèçíü ãîñïîäèíà äå Ìîëüåðà)
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W lo¿ach trwa³y zaniepokojone szepty, wœród publicznoœci przewa¿a³o
zdanie, ¿e Kasia to bez w¹tpienia Catherine de Rambouillet, zaœ Mag-
dusia to Madeleine de Scudery42.

(M. Bu³hakow: ¯ycie Pana Moliera)

3.2.4.2. Ekwiwalenty polskich czasowników przemiennego
rodzaju akcji w języku rosyjskim

Brak przyk³adów, w których w tekœcie polskim wystêpowa³yby czasowniki
przemiennego RA, odnotowano natomiast takie, w których w tekœcie polskim
brak czasowników tego rodzaju akcji, pojawiaj¹ siê zaœ w tekœcie rosyjskim.

W roli ekwiwalentu czasownika mówiæ, rozmawiaæ wystêpuje czasownik
ïåðåãîâàðèâàòüñÿ, por.:

Mogli rozmawiaæ swobodnie, bo ludzie robili jakieœ dziwny ha³as (...)
(J. Chmielewska: Pafnucy)

Çâåðè ìîãëè ïåðåãîâàðèâàòüñÿ ñâîáîäíî, ïîòîìó ÷òî ëþäè ïî-

äíÿëè óæàñíûé øóì, çàãëóøàþùèé âñå çâóêè.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

Obaj chodzili po ca³ej porêbie, patrzyli w ziemiê, zagl¹dali za krzacz-
ki i rozgarniali trawê. Coœ mówili.

(J. Chmielewska: Pafnucy)

Îáà õîäèëè ïî ïîëÿíêå, ðàçäâèãàëè òðàâó è ãðîìêî ïåðåãîâà-

ðèâàëèñü.
(É. Õìåëåâñêàÿ: Ïàôíóòèé)

3.3. Podsumowanie

Liczba czasowników semelfaktywnych jest w tekstach rosyjskich prawie 2
razy wiêksza ni¿ w tekstach polskich. W obu czêœciach korpusu dominuj¹
ekwiwalenty tego samego RA (464 przyk³ady, czyli 57% w t³umaczeniu na jê-
zyk polski, i 362 przyk³ady, czyli 79,7% w t³umaczeniu na jêzyk rosyjski). Na
drugim miejscu w obu czêœciach korusu znalaz³y siê ekwiwalenty wyra¿one
czasownikiem innego RA (177 przyk³adów, czyli 21,7% w t³umaczeniu na jê-
zyk polski, i 75 przyk³adów, czyli 16,4% w t³umaczeniu na jêzyk rosyjski),
przede wszystkim determinatywno-momentalnego RA; por. âñõëèïíóòü —
za³kaæ; êàøëÿíóòü — zakaszleæ; szepn¹æ — ïðîøåïòàòü; mrukn¹æ —
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ïðîáîðìîòàòü. Kolejne miejsce zajmuj¹ ekwiwalenty wyra¿one czasownika-
mi bez formantów modyfikacyjnych i niebêd¹ce ekwiwalentami czasownika
bazowego (69 przyk³adów, czyli 8,5% w t³umaczeniu na jêzyk polski, i 12
przyk³adów, czyli 2,6% w t³umaczeniu na jêzyk rosyjski), por. õìûêíóòü —
odburkn¹æ; õëîïíóòü (ïå÷àòüþ) — przy³o¿yæ (piecz¹tkê); b¹kn¹æ —
îòâåòèòü; b³ysn¹æ latark¹ — îñâåòèòü ôîíàðèêîì. W t³umaczeniu na jê-
zyk polski doœæ liczn¹ grupê stanowi¹ ekwiwalenty werbalne bez formantów
modyfikacyjnych ze znaczeniem danego RA (58, czyli 7%), np. õëîïíóòü

äâåðüþ — zatrzasn¹æ drzwi; øåâåëüíóòüñÿ — poruszyæ siê.
W przypadku pozosta³ych ekwiwalentów odnotowano przyk³ady jednostko-

we. Na podkreœlenie zas³uguje grupa zwi¹zków frazeologicznych w t³umacze-
niu na jêzyk polski, np. ñáîëòíóòü — co komu œlina na jêzyk przyniesie;
âçãëÿíóòü (õîëîäíî) — zmierzyæ lodowatym wzrokiem.

W korpusie wyst¹pi³o ma³e zró¿nicowanie liczebnoœci grup czasowników
iteratywnych w badanych tekstach (92 przyk³ady w tekstach rosyjskich i 84
przyk³ady w tekstach polskich). W obu jêzykach najwiêksz¹ grupê stanowi¹
ekwiwalenty tego samego RA (30 przyk³adów, czyli 32,7% w przek³adzie ro-
syjsko-polskim, i 45 przyk³adów, czyli 53,6% w przek³adzie polsko-rosyj-
skim). Na drugim miejscu znalaz³y siê ekwiwalenty opisowe (45 przyk³adów,
czyli 48,9% w t³umaczeniu na jêzyk polski, i 24 przyk³ady, czyli 28,6%
w t³umaczeniu na jêzyk rosyjski). Pozosta³e ekwiwalenty s¹ reprezentowane
przez przyk³ady jednostkowe.

Podobnie miêdzy liczb¹ czasowników dystrybutywno-augmentatywnego
RA w obu jêzykach ró¿nica nie jest znaczna (180 w tekœcie rosyjskim i 134
w polskim). W obu jêzykach dominuj¹ ekwiwalenty tego samego RA (116
przyk³adów, czyli 64,5% w t³umaczeniu na jêzyk polski, i 66 przyk³adów, czy-
li 49,3% w t³umaczeniu na jêzyk rosyjski). W przek³adzie na jêzyk polski
drug¹ pod wzglêdem liczebnoœci grupê stanowi¹ ekwiwalenty werbalne bez
formantów modyfikacyjnych niewyra¿aj¹ce znaczenia dystrybutywno-augmen-
tatywnego i niebêd¹ce ekwiwalentami rosyjskich czasowników bazowych
(26 przyk³adów, czyli 14,5%), np. ðàçáåæàòüñÿ — uciec; ïîïðûãàòü — wy-
skoczyæ. W t³umaczeniu na jêzyk rosyjski ekwiwalenty te równie¿ plasuj¹ siê
na drugim miejscu pod wzglêdem liczebnoœci (53 przyk³ady, czyli 39,5%),
jednak ró¿nice miêdzy ich liczb¹ w obu jêzykach s¹ znaczne; np. po³amaæ —
ñëîìàòü; pouk³adaæ — óëîæèòü. Pozosta³e grupy stanowi¹ przyk³ady jed-
nostkowe.

Odnotowano bardzo ma³¹ liczbê kumulatywów (51 w jêzyku rosyjskim
i 17 w jêzyku polskim). Najwiêksz¹ grupê ekwiwalentów stanowi¹ ekwiwalen-
ty tego samego RA (25, czyli 49% w t³umaczeniu na jêzyk polski, i 12, czyli
70,6% w t³umaczeniu na jêzyk rosyjski). Na drugim miejscu w przek³adzie na
jêzyk polski znalaz³y siê ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfika-
cyjnych niewyra¿aj¹ce znaczenia danego RA i niebêd¹ce ekwiwalentami ro-
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syjskich czasowników bazowych (12, czyli 23,6%). W t³umaczeniu na jêzyk
rosyjski wszystkie pozosta³e grupy s¹ reprezentowane przez jednostkowe
przyk³ady.

Brak przyk³adów przemiennego RA w tekstach polskich. W t³umaczeniu na
jêzyk rosyjski (40 przyk³adów) najwiêksz¹ grupê (13, czyli 32,5%) stanowi¹
ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych ze znaczeniem danego
RA, np. ïåðåãîâàðèâàòüñÿ — porozumiewaæ siê; ïåðåïèñûâàòüñÿ — kore-
spondowaæ, oraz zwi¹zki frazeologiczne (8, czyli 20%), np. ïåðåãîâàðè-

âàòüñÿ — wymieniaæ spojrzenia; ïåðåãîâàðèâàòüñÿ — prowadziæ o¿ywione
rozmowy.
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TABELA XVII. Ekwiwalenty niejednokrotnych rodzajów akcji w jêzyku polskim i rosyjskim

Typ przek³adu

Typ

ekwiwalenty werbalne
z formantami modyfikacyjnymi

ekwiwalenty
werbalne

bez formantów
modyfikacyjnych
ze znaczeniem

danego RA

ekwiwalenty
wyra¿one

czasownikami
tego samego RA

ekwiwalenty
wyra¿one

czasownikami
innego RA

liczba procent liczba procent liczba procent

Semelfaktywny

Przek³ad rosyjsko-polski 464 57,0 177 21,7 58 7,0

Przek³ad polsko-rosyjski 363 79,7 75 16,4 1 0,2

Iteratywny

Przek³ad rosyjsko-polski 30 32,7 1 1,1 13 14,0

Przek³ad polsko-rosyjski 45 53,6 — — — —

Dystrybutywno-augmentatywny

Przek³ad rosyjsko-polski 116 64,5 6 3,3 8 4,4

Przek³ad polsko-rosyjski 66 49,3 2 1,5 — —

Kumulatywno-augentatywny

Przek³ad rosyjsko-polski 25 49,0 2 3,9 — —

Przek³ad polsko-rosyjski 12 70,6 1 5,9 — —

Przemienny

Przek³ad rosyjsko-polski 1 2,5 3 7,5 11 27,5

Przek³ad polsko-rosyjski — — — — — —
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(charakterystyka kwantytatywna)

ekwiwalentu

R a z e m

ekwiwalenty werbalne
bez formantów modyfikacyjnych

niewyra¿aj¹ce znaczenia danego RA

zwi¹zki sta³e
ekwiwlenty

opisoweekwiwalent
czasownika
bazowego

ekwiwalenty
niebêd¹ce ekwiwa-
lentem czasownika

bazowego

liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent liczba procent

rodzaj akcji

2 0,3 69 8,5 24 3,0 20 2,5 814 100

1 0,2 12 2,6 — — 4 0,9 456 100

rodzaj akcji

2 2,2 1 1,1 — — 45 48,9 92 100

9 10,7 6 7,1 — — 24 28,6 84 100

rodzaj akcji

7 3,9 26 14,4 5 2,8 12 6,7 180 100

5 3,7 53 39,5 4 3,0 4 3,0 134 100

rodzaj akcji

2 3,9 12 23,6 5 9,8 5 9,8 51 100

— — 3 17,6 1 5,9 — — 17 100

rodzaj akcji

7 17,5 — — 10 25,0 8 20,0 40 100

— — — — — — — — — —



Zakończenie

Celem niniejszej pracy by³o wskazanie ekwiwalentów tekstowych rosyj-
skich Aktionsarten w jêzyku polskim i polskich w jêzyku rosyjskim. Materia³
pochodzi³ z wybranej grupy tekstów. Na podstawie zebranego korpusu mate-
ria³owego sformu³owano wnioski dotycz¹ce sposobów przek³adu czasowników
z formantami modyfikacyjnymi na jêzyk polski i rosyjski. Wnioski dotycz¹ce
poszczególnych grup by³y zatem na tyle obiektywne, na ile pozwala³ na to ze-
brany korpus przyk³adów rosyjsko-polskich i polsko-rosyjskich. W przeprowa-
dzonych badaniach uwzglêdnia³am indywidualne cechy jêzyka t³umaczy.
Mia³am œwiadomoœæ mo¿liwoœci rozmijania siê tekstu przek³adu z tekstem
orygina³u przy zachowaniu relacji ekwiwalencji. Podkreœliæ nale¿y, z jednej
strony, znaczenie ci¹g³ego odwo³ywania siê do s³owników objaœniaj¹cych
w celu wyjaœnienia znaczenia jednostki wyjœciowej i oceny zasadnoœci u¿ycia
translatu, z drugiej zaœ — znaczenie dwutekstów dla stworzenia korpusu rów-
noleg³ego i jego zastosowania w praktyce leksykograficznej oraz przy testowa-
niu systemów wspomagaj¹cych t³umaczenie automatyczne.

Oto uwagi dotycz¹ce charakterystyki kwantytatywnej i kwalitatywnej trans-
latów:

1. W powieœciach rosyjskich najliczniejsz¹ grupê RA stanowi¹ czasowniki
inicjalne (1 569 przyk³adów, czyli 30,8%). Na drugim miejscu pod wzglêdem
liczebnoœci znalaz³y siê czasowniki semelfaktywne (814 przyk³adów, czyli
16,1%). Kolejne miejsce zajê³y formacje determinatywno-deminutywnego RA
(473 przyk³ady, czyli 9,3%), formacje prefiksalno-postfiksalne augmentatywne-
go RA (398 przyk³adów, czyli 7,8%), formacje determinatywno-momentalnego
RA (281 przyk³ady, czyli 5,5%), formacje prefiksalne augmentatywnego RA
(250 przyk³adów, czyli 4,9%). Najmniej odnotowano przyk³adów podnorma-
tywnego RA (17, czyli 0,3%) oraz iteratywno-suplementarno-deminutywnego
RA (20, czyli 0,4%).
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Charakterystykê kwantytatywn¹ wyst¹pieñ poszczególnych RA w korpusie
w powieœciach rosyjskich zawiera tabela XVIII.

TABELA XVIII. Dane liczbowe oraz procentowe dotycz¹ce wyst¹pieñ poszczególnych RA
w korpusie w powieœciach rosyjskich

Rodzaj akcji
Liczba

przyk³adów
Udzia³ procentowy danego RA
w ogólnej liczbie przyk³adów

Augmentatywno-iteratywny 164 3,2

Augmentatywny* 250 4,9

Augmentatywny** 398 7,8

Deminutywno-iteratywny 220 4,3

Deminutywny 164 3,2

Determinatywno-augmentatywny 76 1,5

Determinatywno-deminutywny 473 9,3

Determinatywno-momentalny 281 5,5

Dystrybutywno-augmentatywny 180 3,5

Finalny 70 1,4

Inicjalny 1 569 30,8

Iteratywno-prospektywny 143 2,8

Iteratywno-reduplikatywny 25 0,5

Iteratywno-suplementarno-deminutywny 20 0,4

Iteratywny 92 1,8

Komitatywno-deminutywny 28 0,5

Kumulatywno-augmentatywny 51 0,9

Podnormatywny 17 0,3

Ponadnormatywny 26 0,5

Przemienny 40 0,8

Semelfaktywny 814 16,1

R a z e m 5 101 100,0

** Formacje prefiksalne.
** Formacje prefiksalno-postfiksalne.

2. W powieœciach polskich równie¿ najwiêcej odnotowano przyk³adów ini-
cjalnego RA (569, czyli 31,1%). Drugie miejsce zajê³y czasowniki semelfak-
tywnego RA (456 przyk³adów, czyli 24,9%), których udzia³ procentowy jest
wiêkszy ni¿ w tekstach rosyjskich w ogólnej liczbie rodzajów akcji. Na trze-
cim miejscu uplasowa³y siê czasowniki prefiksalno-postfiksalne augmentatyw-
nego RA (133 przyk³ady, czyli 7,3%) i dystrybutywno-augmentatywnego RA
(134 przyk³ady, czyli 7,3%). Ich udzia³ w ogólnej liczbie RA jest wiêkszy ni¿
w powieœciach rosyjskich. Natomiast udzia³ determinatywno-deminutywnego
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RA w ogólnej liczbie rodzajów akcji jest w powieœciach polskich mniejszy ni¿
w rosyjskich — wynosi 5% (91 przyk³adów). Najmniej odnotowano przy-
k³adów ponadnormatywnego RA (2 przyk³ady, czyli 0,1%) i iteratywno-redu-
plikatywnego RA (4 przyk³ady, czyli 0,2%).

Charakterystykê kwantytatywn¹ wyst¹pieñ poszczególnych RA w korpusie
w powieœciach polskich zawiera tabela XIX.

TABELA XIX. Dane liczbowe oraz procentowe dotycz¹ce wyst¹pieñ poszczególnych RA w kor-
pusie w powieœciach polskich

Rodzaj akcji
Liczba

przyk³adów
Udzia³ procentowy danego RA
w ogólnej liczbie przyk³adów

Augmentatywno-iteratywny 42 2,3

Augmentatywny* 30 1,6

Augmentatywny** 133 7,3

Deminutywno-iteratywny 56 3,1

Deminutywny 51 2,8

Determinatywno-augmentatywny 15 0,8

Determinatywno-deminutywny 91 5,0

Determinatywno-momentalny 95 5,2

Dystrybutywno-augmentatywny 134 7,3

Finalny 10 0,5

Inicjalny 569 31,1

Iteratywno-prospektywny 20 1,1

Iteratywno-reduplikatywny 4 0,2

Iteratywno-suplementarno-deminutywny 8 0,4

Iteratywny 84 4,6

Komitatywno-deminutywny 8 0,4

Kumulatywno-augmentatywny 17 0,9

Podnormatywny 7 0,4

Ponadnormatywny 2 0,1

Przemienny — —

Semelfaktywny 456 24,9

R a z e m 1 832 100,0

** Formacje prefiksalne.
** Formacje prefiksalno-postfiksalne.

3. W t³umaczeniu na jêzyk polski dominuj¹ ekwiwalenty werbalne z for-
mantami modyfikacyjnymi (3 104 przyk³ady). Mniejsz¹ pod wzglêdem liczeb-
noœci grupê tworz¹ ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfikacyjnych
(1 355 przyk³adów). Pozosta³e ekwiwalenty (642 przyk³ady) to zwi¹zki sta³e
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i ekwiwalenty opisowe. Ekwiwalenty wyra¿one czasownikiem tego samego
RA stanowi¹ 46% wszystkich ekwiwalentów (2 339 przyk³adów). To prawie
po³owa wszystkich ekwiwalentów rosyjskich RA w jêzyku polskim.

Drugie miejsce zajmuj¹ ekwiwalenty werbalne bez formantów modyfika-
cyjnych niewyra¿aj¹ce znaczenia danego RA (916 przyk³adów, czyli 18%).
Wœród nich nale¿y szczególnie podkreœliæ wyst¹pienie ekwiwalentów rosyj-
skich czasowników bazowych. Na trzecim miejscu znalaz³a siê grupa ekwiwa-
lentów wyra¿anych innym RA (765 przyk³adów, czyli 15%). Kolejne miejsce
zajê³y ekwiwalenty opisowe (477 przyk³adów, czyli 9%), a wœród nich adwer-
bia i wyra¿enia adwerbialne z ekwiwalentami czasowników bazowych. T³uma-
cze wybieraj¹ w roli ekwiwalentów zdecydowanie czasowniki tego samego
RA w przypadku wiêkszoœci rodzajów akcji. Wyj¹tkiem s¹ w korpusie ekwi-
walenty deminutywno-iteratywnego, iteratywno-prospektywnego i augmenta-
tywnego RA. Najwiêksz¹ grupê ekwiwalentów rosyjskich czasowników demi-
nutywno-iteratywnego RA w jêzyku polskim stanowi¹ ekwiwalenty rosyjskich
czasowników bazowych (46,3%). Wœród polskich ekwiwalentów iteratyw-
no-prospektywnego RA dominuj¹ ekwiwalenty wyra¿one czasownikiem bez
formantu modyfikacyjnego ze znaczeniem prospektywnym (51,7%), podobnie
jak wœród polskich ekwiwalentów augmentatywnego RA (formacje prefiksal-
ne) — ze znaczeniem augmentatywnym (38,8%).

Typy ekwiwalentów rosyjskich rodzajów akcji w jêzyku polskim przedsta-
wione zosta³y w tabeli XX.

4. W t³umaczeniu na jêzyk rosyjski najwiêksz¹ grupê stanowi¹ ekwiwalen-
ty werbalne z formantami modyfikacyjnymi (1 500 przyk³adów). Drugie miej-
sce pod wzglêdem liczebnoœci zajê³y ekwiwalenty werbalne bez formantów
modyfikacyjnych (259 przyk³adów). Natomiast pozosta³e ekwiwalenty (74) to
zwi¹zki sta³e i ekwiwalenty opisowe. Ekwiwalenty wyra¿one czasownikiem
tego samego RA stanowi¹ a¿ 70% wszystkich ekwiwalentów (1 285
przyk³adów). Na drugim miejscu (215 przyk³adów, czyli 12%) znalaz³y siê
ekwiwalenty wyra¿one czasownikiem innego RA. Na trzecim miejscu (170
przyk³adów, czyli 9%) uplasowa³y siê ekwiwalenty werbalne bez forman-
tów modyfikacyjnych niebêd¹ce ekwiwalentami czasowników bazowych.
W przek³adzie na jêzyk rosyjski t³umacze decyduj¹ siê przede wszystkim na
u¿ycie ekwiwalentów nale¿¹cych do tego samego RA. Jedynie przy t³umacze-
niu deminutywnego RA najwiêksz¹ grupê stanowi¹ ekwiwalenty wyra¿one
czasownikiem bez formantów modyfikacyjnych niebêd¹cym ekwiwalentem
czasowników bazowych.

Typy ekwiwalentów polskich rodzajów akcji w jêzyku rosyjskim zestawio-
no w tabeli XXI.

Zakoñczenie 291

19*



292 Zakoñczenie
T

A
B

E
L

A
X

X
.

Ty
py

ek
w

iw
al

en
tó

w
ro

sy
js

ki
ch

ro
dz

aj
ów

ak
cj

i
w

jê
zy

ku
po

ls
ki

m

Ty
p

ek
w

iw
la

le
nt

u

E
kw

iw
al

en
ty

w
er

ba
ln

e
z

fo
rm

an
ta

m
i

m
od

yf
ik

ac
yj

ny
m

i
E

kw
iw

al
en

ty
w

er
ba

ln
e

be
z

fo
rm

an
tó

w
m

od
yf

ik
ac

yj
ny

ch
ze

zn
ac

ze
ni

em
da

ne
go

R
A

E
kw

iw
al

en
ty

w
er

ba
ln

e
be

z
fo

rm
an

tó
w

m
od

yf
ik

ac
yj

ny
ch

ni
ew

yr
a¿

aj
¹c

e
zn

ac
ze

ni
a

da
ne

go
R

A

Z
w

i¹
zk

i
st

a³
e

E
kw

iw
al

en
ty

op
is

ow
e

R
a

z
e

m
ek

w
iw

al
en

ty
w

yr
a¿

on
e

cz
as

ow
ni

ka
m

i
te

go
sa

m
eg

o
R

A

ek
w

iw
al

en
ty

w
yr

a¿
on

e
cz

as
ow

ni
ka

m
i

in
ne

go
R

A

ek
w

iw
al

en
t

cz
as

ow
ni

ka
ba

zo
w

eg
o

ek
w

iw
al

en
t

ni
eb

êd
¹c

y
ek

w
iw

al
en

te
m

cz
as

ow
ni

ka
ba

zo
w

eg
o

A
ug

m
en

ta
ty

w
no

-
-i

te
ra

ty
w

ny
86

5
36

27
2

—
8

16
4

A
ug

m
en

ta
ty

w
ny

*
92

6
97

7
32

1
15

25
0

A
ug

m
en

ta
ty

w
ny

**
17

0
41

25
59

66
22

15
39

8

D
em

in
ut

yw
no

-
-i

te
ra

ty
w

ny
58

14
—

10
2

9
5

32
22

0

D
em

in
ut

yw
ny

58
4

11
52

21
4

14
16

4

D
et

er
m

in
at

yw
no

-
-a

ug
m

en
ta

ty
w

ny
48

3
—

—
1

—
24

76

D
et

er
m

in
at

yw
no

-
-d

em
in

ut
yw

ny
28

5
44

—
17

60
17

50
47

3

D
et

er
m

in
at

yw
no

-
-m

om
en

ta
ln

y
11

2
69

—
4

88
3

5
28

1

D
ys

tr
yb

ut
yw

no
-

-a
ug

m
en

ta
ty

w
ny

11
6

6
8

7
26

5
12

18
0

F
in

al
ny

31
7

11
—

12
2

7
70

In
ic

ja
ln

y
68

0
37

3
69

68
12

1
60

19
8

1
56

9

It
er

at
yw

no
-

-p
ro

sp
ek

ty
w

ny
33

3
74

2
13

3
15

14
3



Zakoñczenie 293
It

er
at

yw
no

-
-r

ed
up

li
ka

ty
w

ny
4

—
16

1
1

—
3

25

It
er

at
yw

no
-

-s
up

le
m

en
ta

rn
o-

-d
em

in
ut

yw
ny

14
1

—
2

1
2

—
20

It
er

at
yw

ny
30

1
13

2
1

—
45

92

K
om

it
at

yw
no

-
-d

em
in

ut
yw

ny
8

5
1

9
5

—
—

28

K
um

ul
at

yw
no

-
-a

ug
m

en
ta

ty
w

ny
25

2
—

2
12

5
5

51

P
od

no
rm

at
yw

ny
15

—
—

—
1

1
—

17

P
on

ad
no

rm
at

yw
ny

9
1

7
—

5
1

3
26

P
rz

em
ie

nn
y

1
3

11
7

—
10

8
40

S
em

el
fa

kt
yw

ny
46

4
17

7
58

2
69

24
20

81
4

R
a

z
e

m
2

33
9

76
5

43
7

37
0

54
6

16
5

47
9

5
10

1

**
F

or
m

ac
je

pr
ef

ik
sa

ln
e.

**
F

or
m

ac
je

pr
ef

ik
sa

ln
o-

po
st

fi
ks

al
ne

.



294 Zakoñczenie
T

A
B

E
L

A
X

X
I
.

Ty
py

ek
w

iw
al

en
tó

w
po

ls
ki

ch
ro

dz
aj

ów
ak

cj
i

w
jê

zy
ku

ro
sy

js
ki

m

Ty
p

ek
w

iw
la

le
nt

u

E
kw

iw
al

en
ty

w
er

ba
ln

e
z

fo
rm

an
ta

m
i

m
od

yf
ik

ac
yj

ny
m

i
E

kw
iw

al
en

ty
w

er
ba

ln
e

be
z

fo
rm

an
tó

w
m

od
yf

ik
ac

yj
ny

ch
ze

zn
ac

ze
ni

em
da

ne
go

R
A

E
kw

iw
al

en
ty

w
er

ba
ln

e
be

z
fo

rm
an

tó
w

m
od

yf
ik

ac
yj

ny
ch

ni
ew

yr
a¿

aj
¹c

e
zn

ac
ze

ni
a

da
ne

go
R

A

Z
w

i¹
zk

i
st

a³
e

E
kw

iw
al

en
ty

op
is

ow
e

R
a

z
e

m
ek

w
iw

al
en

ty
w

yr
a¿

on
e

cz
as

ow
ni

ka
m

i
te

go
sa

m
eg

o
R

A

ek
w

iw
al

en
ty

w
yr

a¿
on

e
cz

as
ow

ni
ka

m
i

in
ne

go
R

A

ek
w

iw
al

en
t

cz
as

ow
ni

ka
ba

zo
w

eg
o

ek
w

iw
al

en
t

ni
eb

êd
¹c

y
ek

w
iw

al
en

te
m

cz
as

ow
ni

ka
ba

zo
w

eg
o

A
ug

m
en

ta
ty

w
no

-
-i

te
ra

ty
w

ny
19

14
—

—
3

3
3

42

A
ug

m
en

ta
ty

w
ny

*
22

—
—

3
5

—
—

30

A
ug

m
en

ta
ty

w
ny

**
80

23
6

15
5

3
1

13
3

D
em

in
ut

yw
no

-
-i

te
ra

ty
w

ny
34

5
—

11
2

—
4

56

D
em

in
ut

yw
ny

16
2

1
4

25
1

2
51

D
et

er
m

in
at

yw
no

-
-a

ug
m

en
ta

ty
w

ny
13

2
—

—
—

—
—

15

D
et

er
m

in
at

yw
no

-
-d

em
in

ut
yw

ny
77

11
—

2
—

—
1

91

D
et

er
m

in
at

yw
no

-
-m

om
en

ta
ln

y
63

18
—

1
11

—
2

95

D
ys

tr
yb

ut
yw

no
-

-a
ug

m
en

ta
ty

w
ny

66
2

—
5

53
4

4
13

4

F
in

al
ny

4
3

—
—

2
—

1
10

In
ic

ja
ln

y
43

5
56

6
20

39
—

13
56

9

It
er

at
yw

no
-

-p
ro

sp
ek

ty
w

ny
18

—
2

—
—

—
—

20



Zakoñczenie 295
It

er
at

yw
no

-
-r

ed
up

li
ka

ty
w

ny
4

—
—

—
—

—
—

4

It
er

at
yw

no
-

-s
up

le
m

en
ta

rn
o-

-d
em

in
ut

yw
ny

3
1

—
1

3
—

—
8

It
er

at
yw

ny
45

—
—

9
6

—
24

84

K
om

it
at

yw
no

-
-d

em
in

ut
yw

ny
3

2
—

1
1

—
1

8

K
um

ul
at

yw
no

-
-a

ug
m

en
ta

ty
w

ny
12

1
—

—
3

1
—

17

P
od

no
rm

at
yw

ny
7

—
—

—
—

—
—

7

P
on

ad
no

rm
at

yw
ny

1
—

—
—

—
1

—
2

P
rz

em
ie

nn
y

—
—

—
—

—
—

—
—

S
em

el
fa

kt
yw

ny
36

3
75

1
1

12
—

4
45

6

R
a

z
e

m
1

28
5

21
5

16
73

17
0

13
60

1
83

2

**
F

or
m

ac
je

pr
ef

ik
sa

ln
e.

**
F

or
m

ac
je

pr
ef

ik
sa

ln
o-

po
st

fi
ks

al
ne

.



Przek³ad „nieekwiwalentny” mo¿e byæ uwarunkowany systemowo poprzez
brak danego typu semantyczno-strukturalnego w jednym z jêzyków. Polskie
czasowniki inicjalne z przedrostkiem za- wyra¿aj¹ce znaczenie krótkiego trwa-
nia akcji z naciskiem na pocz¹tek (zadr¿eæ, zagwizdaæ) s¹ t³umaczone przez
semelfaktywa (zaskrzypieæ — ñêðèïíóòü; zadr¿eæ — ñîäðîãíóòü). Czasowni-
ki semelfaktywne jako ekwiwalenty polskich czasowników inicjalnych poja-
wiaj¹ siê przede wszystkim przy wyra¿aniu znaczenia aorystycznego; por.:

Niespodziewanie zako³ysa³ ³odzi¹, silnie napieraj¹c nog¹ na burtê.
Ciri zabalansowa³a zrêcznie, zrównowa¿y³a ³ódŸ mocnym wychyle-
niem cia³a, niemal natychmiast sama spróbowa³a tej sztuczki, skacz¹c
na burtê obu nogami.

(A. Sapkowski: Pani Jeziora)

Íåîæèäàííî îí êà÷íóë ëîäêó, ñèëüíî îïåðøèñü íîãîé î áîðò.

Öèðè ëîâêî çàáàëàíñèðîâàëà, óðàâíîâåñèëà ëîäêó ñèëüíûì íàêëî-

íîì òåëà, ïî÷òè òóò æå ñàìà ïîïûòàëàñü ïðîäåëàòü òàêîé æå

òðþê, ïðûãíóâ íà áîðò îáåèìè íîãàìè.
(À. Ñàïêîâñêèé: Âëàäû÷èöà îçåðà)

Czasowniki determinatywno-momentalnego RA wystêpuj¹ tak¿e jako ekwi-
walenty polskich czasowników inicjalnych z przedrostkiem za-: zabrzmieæ —
ïðîçâó÷àòü; zagrzmieæ (o wystrzale) — ïðîãðåìåòü (î âûñòðåëå). Jednak
ani semelfaktywa, ani czasowniki deterinatywno-momentalnego RA nie oddaj¹
znaczenia inicjowania akcji krótkotrwa³ej z naciskiem na pocz¹tek.

„Nieekwiwalentny” przek³ad mo¿e byæ tak¿e uwarunkowany leksykalnie
i semantycznie. W pierwszym przypadku brak dok³adnego ekwiwalentu cza-
sownika w jêzyku przek³adu (ïîîôèöåðñòâîâàòü, äîñìåèâàòüñÿ, ïåðåïðî-

áîâàòü; przyklêkn¹æ, dygn¹æ), natomiast w drugim zwi¹zany jest z adekwat-
noœci¹ semantyczn¹ czasownika orygina³u i czasownika przek³adu przy ich
przynale¿noœci do ró¿nych RA. Przyk³adowo mo¿na przytoczyæ przypadki
t³umaczenia czasowników determinatywno-deminutywnego RA przez inicjalne
czasowniki w czêœci rosyjsko-polskiej korpusu, jeœli te czasowniki powsta³y od
podstaw multiplikatywnych (pokiwaæ g³owami — çàêèâàòü ãîëîâàìè)1, czy
przypadki przek³adu przez czasowniki determinatywno-deminutywnego RA
polskich czasowników inicjalnych (zapukaæ — ïîñòó÷àòü). Oba czasowniki
wyra¿aj¹ znaczenie kilkakrotnego powtórzenia akcji.

Ekwiwalenty opisowe stanowi¹ 9,3% ekwiwalentów w czêœci rosyjsko-pol-
skiej korpusu i 3,3% w czêœci polsko-rosyjskiej korpusu. W tych przypadkach
t³umacz nie trzyma³ siê niewolniczo orygina³u. U¿y³ ekwiwalentu opisowego,
mimo istnienia w jêzyku przek³adu dok³adnego odpowiednika, np. äîêóðèòü

— skoñczyæ papierosa; ïîìîë÷àòü — nic nie mówiæ; ïîøåïòàòü — poroz-
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mawiaæ szeptem; zapukaæ do drzwi — ðàçäàòüñÿ (î ñòóêå); przytupywaæ —
ùåëêàòü êàáëóêàìè.

Odnotowano wiele przypadków swobodnego t³umaczenia, np. çàêðè÷àòü

— odpowiedzieæ; çàâûòü — krzykn¹æ; âîñêëèêíóòü — powiedzieæ; wychry-
pieæ — õðèïëî ïðîãîâîðèòü; zaj¹kn¹æ siê — çàäóìàòüñÿ, íå ñðàçó îòâå-

òèòü, íåóâåðåííî íà÷àòü. Przyk³ady nieadekwatne zdarzaj¹ siê rzadko, np.
czasownik augmentatywny ðàñöåëîâàòü przet³umaczony zosta³ jako uca-
³owaæ, a çàìó÷èòü — jako zmêczyæ (zamiast bli¿szego znaczeniu rosyjskiego
czasownika zamêczyæ, umêczyæ), podobnie czasownik deminutywny ïîäðåãó-

ëèðîâàòü prze³o¿ony zosta³ za pomoc¹ czasownika wyregulowaæ (por. podre-
gulowaæ). Niezbyt licznie wyst¹pi³y ekwiwalenty czasowników bazowych jê-
zyka orygina³u (7,3% w czêœci rosyjsko-polskiej korpusu, 4% w czêœci
polsko-rosyjskiej korpusu). Wœród ekwiwalentów rosyjskich czasowników ba-
zowych wyró¿niono dwie podgrupy. W pierwszej znalaz³y siê czasowniki, od
których w tekœcie przek³adu mo¿liwe by³oby utworzenie czasownika na-
le¿¹cego do inicjalnego RA, natomiast w drugiej — takie, od których w tekœ-
cie przek³adu nie jest mo¿liwe utworzenie czasownika wyra¿aj¹cego inicjalny
RA. W tych przyk³adach znaczenie RA nie zosta³o wyra¿one; por.: ðàñ-

êðè÷àòüñÿ — krzyczeæ; äîæèäàòüñÿ — czekaæ; ïðèñëóøèâàòüñÿ — s³u-
chaæ; ïðèîòêðûòü — otworzyæ; rozdzwoniæ siê — çâåíåòü; za³kaæ — ðû-

äàòü; rozwrzeszczeæ siê — êðè÷àòü; wpatrywaæ siê — ñìîòðåòü.
Interesuj¹ce by³yby badania przeprowadzone na szerszym materiale w celu

potwierdzenia b¹dŸ uzupe³nienia wynikaj¹cych z jego analizy wniosków. Cha-
rakterystyka sposobów przek³adu rosyjskich rodzajów akcji na jêzyk polski
i polskich na jêzyk rosyjski pozwoli³a jednak wskazaæ pewne prawid³owoœci
w sposobach t³umaczenia modyfikacji znaczeniowych czasowników w jêzyku
wyjœciowym na jêzyk przek³adu. Badania takie mog³yby zostaæ uzupe³nione
wskazaniem zale¿noœci miêdzy pojawieniem siê w jêzyku przek³adu czasowni-
ków nale¿¹cych do RA równie¿ wówczas, gdy w jêzyku orygina³u brak takich
czasowników. Celowe by³oby tak¿e przeprowadzenie tego typu badañ wielojê-
zycznych przek³adów tego samego tekstu oryginalnego.
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ßäâèãà Ñòàâíèöêà

Ñîïîñòàâèòåëüíîå èçó÷åíèå ñåìàíòèêî-ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîé

êàòåãîðèè Aktionsarten â ðóññêîì è ïîëüñêîì ÿçûêàõ

Òîì II

Ãëàãîëû ñ ìîäèôèêàöèîííûìè ôîðìàíòàìè â ðóññêî-ïîëüñêîì è ïîëüñêî-ðóññêîì

ñîïîñòàâëåíèè (íà ìàòåðèàëå ïåðåâîäîâ õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû)

Ð å ç þ ì å

Öåëü ïðåäëàãàåìîé ðàáîòû ñîñòîÿëà â èçó÷åíèè ñïîñîáîâ ïåðåâîäà ãëàãîëîâ ñ ìîäèôè-
êàöèîííûìè ôîðìàíòàìè ñ ðóññêîãî ÿçûêà íà ïîëüñêèé è ñ ïîëüñêîãî ÿçûêà íà ðóññêèé.
Êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âòîðóþ ÷àñòü èññëåäîâàíèÿ Studium porównawcze nad kategori¹
semantyczno-s³owotwórcz¹ Aktionsarten w jêzyku rosyjskim i polskim, ðàçðàáàòûâàåìîãî
â ðàìêàõ ïðîåêòà Studium porównawcze nad kategori¹ semantyczno-s³owotwórcz¹ Aktionsarten
w jêzykach s³owiañskich, ôèíàíñèðóåìîãî Ìèíèñòåðñòâîì íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
Ïîëüøè. Òîì I èññëåäîâàíèÿ áûë ïîñâÿùåí ñîïîñòàâèòåëüíîìó èçó÷åíèþ ñåìàíòèêî-
-ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîé êàòåãîðèè Aktionsarten â ðóññêîì è ïîëüñêîì ÿçûêàõ ñ öåëüþ
ðàçðàáîòêè ïðèíöèïîâ ñèíõðîííîãî îïèñàíèÿ ýòîé êàòåãîðèè â îáîèõ ÿçûêàõ.

Âòîðàÿ ÷àñòü ïîñâÿùàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêå òåêñòîâûõ ýêâèâàëåíòîâ ðóññêèõ ñïîñîáîâ
ãëàãîëüíîãî äåéñòâèÿ â ïîëüñêîì ÿçûêå, à òàêæå ïîëüñêèõ ñïîñîáîâ ãëàãîëüíîãî äåéñòâèÿ
â ðóññêîì.

Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ áûëè ðóññêîÿçû÷íûå òåêñòû, èç êîòîðûõ âûáèðàëèñü ãëàãîëû,
ïåðåäàþùèå ñïîñîáû ãëàãîëüíîãî äåéñòâèÿ, äëÿ êîòîðûõ îïðåäåëÿëèñü ýêâèâàëåíòû ïðè
èõ ïåðåâîäå íà ïîëüñêèé ÿçûê. Ñ öåëüþ ïðîâåðêè âûâîäîâ, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå
òàêîãî àíàëèçà, áûëî ïðåäïðèíÿòî òàêæå èññëåäîâàíèå â íàïðàâëåíèè ïðîòèâîïîëîæíîì,
ò.å. îò ïîëüñêîãî ê ðóññêîìó ÿçûêó.

ßçûêîâîé ìàòåðèàë âûáèðàëñÿ èç òåêñòîâ õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, ñîîòâåòñòâåííî,
ðóññêîé (êàê îñíîâíîãî îáúåêòà) è ïîëüñêîé (ñ öåëüþ ïðîâåðêè âûâîäîâ) è èõ ïåðåâîäîâ
íà ïîëüñêèé è ðóññêèé. Äëÿ ñîáëþäåíèÿ ñèììåòðèè è îáúåêòèâíîñòè ïîëó÷àåìûõ
ðåçóëüòàòîâ òåêñòû îõâàòûâàëè îáùèé ïåðèîä âðåìåíè (XX âåê).

Ñòðóêòóðà ðàçäåëîâ è ïîäðàçäåëîâ, ò. å. èçó÷åíèå åäèíèö è èõ ýêâèâàëåíòîâ, äàâàëèñü
ñ ó÷åòîì êëàññèôèêàöèè ñïîñîáîâ ãëàãîëüíîãî äåéñòâèÿ, ïðåäñòàâëåííîé â Òîìå I Studium
porównawcze nad kategori¹ semantyczno-s³owotwórcz¹ Aktionsarten w jêzyku rosyjskim i pol-
skim. Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi.

Ãëàâà I ïðåäëàãàåìîãî Òîìà II ïîñâÿùåíà õàðàêòåðèñòèêå ýêâèâàëåíòîâ òåìïîðàëüíûõ
ñïîñîáîâ äåéñòâèÿ (ôàçèñíûõ, äåòåðìèíàòèâíûõ è ðåëÿöèîííûõ ìîäèôèêàöèé) îäíîãî
ÿçûêà â äðóãîì, ñíà÷àëà ðóññêîãî â ïîëüñêîì, çàòåì ïîëüñêîãî â ðóññêîì.

Ãëàâà II ñîäåðæèò òàêóþ æå õàðàêòåðèñòèêó ýêâèâàëåíòîâ êâàíòèôèêàöèîííûõ
ñïîñîáîâ ãëàãîëüíîãî äåéñòâèÿ, îïðåäåëÿþùèõ êâàíòèôèêàöèþ ìåðû ïðîÿâëåíèÿ äåéñòâèÿ
(àóãìåíòàòèâíûå è äèìèíóòèâíûå ìîäèôèêàöèè), ñíà÷àëà îò ðóññêîãî ê ïîëüñêîìó ÿçûêó,
çàòåì îò ïîëüñêîãî ê ðóññêîìó.
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Â ãëàâå III îïèñûâàþòñÿ òèïû ýêâèâàëåíòîâ èòåðàòèâíûõ ñïîñîáîâ äåéñòâèÿ (îäíî-
êðàòíûå è íåîäíîêðàòíûå ìîäèôèêàöèè) â òîì æå ïîðÿäêå — îò ðóññêîãî ê ïîëüñêîìó è îò
ïîëüñêîãî ê ðóññêîìó ÿçûêó.

Êàæäûé èç ïîäðàçäåëîâ ãëàâ, îòíîñÿùèéñÿ ê òîìó èëè èíîìó ñïîñîáó äåéñòâèÿ,
ñîñòîèò â ñâîþ î÷åðåäü èç äâóõ ÷àñòåé. Â ïåðâîé äàþòñÿ òèïû ýêâèâàëåíòîâ îïèñûâàåìîãî
ñïîñîáà äåéñòâèÿ, âûäåëÿåìûå íà îñíîâå ìàòåðèàëà, â êîòîðîì èñõîäíûì ÿçûêîì ÿâëÿåòñÿ
ðóññêèé, à ÿçûêîì ïåðåâîäà — ïîëüñêèé. Âî âòîðîé ïðåäñòàâëåíû òèïû ýêâèâàëåíòîâ,
ñëåäóåìûå èç ìàòåðèàëà, â êîòîðîì, íàîáîðîò, èñõîäíûì ÿçûêîì áûë ïîëüñêèé, à ÿçûêîì
ïåðåâîäà — ðóññêèé. Ïðè õàðàêòåðèñòèêå êàæäîé èç ãðóïï óêàçûâàëîñü êîëè÷åñòâî
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèìåðîâ èç òåêñòîâ.

Ïðåäëàãàåìàÿ êíèãà ïîñâÿùåíà ïðîáëåìàì ïåðåâîäà, ïðåäñòàâëÿþùèì â ïîñëåäíèå
äåñÿòèëåòèÿ áîëüøîé èíòåðåñ êàê â íàó÷íîì, òàê è â äèäàêòè÷åñêîì îòíîøåíèÿõ.

Âûáðàííûé ìàòåðèàë, âêëþ÷àþùèé òåêñòû è èõ ïåðåâîäû äëÿ äâóõ ÿçûêîâ — ðóññêîãî
è ïîëüñêîãî, ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí ïðè ñîñòàâëåíèè ïàðàëëåëüíûõ êîðïóñîâ,
âêëþ÷àþùèõ äâà è áîëåå ÿçûêîâ, íå òîëüêî ñëàâÿíñêèõ, íî è íåñëàâÿíñêèõ. Ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèé ìîãóò áûòü ïîëåçíû â ïåðåâîä÷åñêîé è ëåêñèêîãðàôè÷åñêîé ïðàêòèêå.
Èññëåäóåìûé ìàòåðèàë ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ ïðè ñîñòàâëåíèè ñëîâàðåé, êàê
äâóÿçû÷íûõ, òàê è îäíîÿçû÷íûõ, à òàêæå â òåîðåòè÷åñêîì îòíîøåíèè, äëÿ òåõ, êòî
çàíèìàåòñÿ ïðîáëåìàòèêîé ïåðåâîäà.
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A comparative study of the semantic-derivational category

of Aktionsarten in Russian and Polish

Volume II

Verbs containing modificational formatives in translation

(on the basis of translations from Russian into Polish and from Polish into Russian)

S u m m a r y

The aim of the study is to analyse how verbs containing modificational formatives are trans-
lated from Russian into Polish and from Polish into Russian. The book is the second volume of
A comparative study of the semantic-derivational category of Aktionsarten in Russian and
Polish, written within the framework of the grant A comparative study of the semantic-
-derivational category of Aktionsarten in Slavonic languages financed by the Polish Ministry of
Science and Higher Education. The first volume was devoted to a synchronic description of the
semantic-derivational category of Aktionsarten in Russian and in Polish.

The second volume aims at identifying Polish textual equivalents of Russian Aktionsarten.
The analysed material comprises Polish translations of Russian literary texts and Russian transla-
tions of Polish literary texts. All the source texts were created in the same period (20th century).
The analysis starts from Russian texts with verbs belonging to types of action, for which I identi-
fied translational equivalents in the Polish target texts. In order to compare the results of this
analysis, also translations in the opposite direction, i.e. Polish literary texts and the corresponding
Russian target texts, were analysed.

The structure of chapters and subchapters, and, consequently, the sequence of equivalents of
types of action under discussion follows the classification from the first volume: A comparative
study of the semantic-derivational category of Aktionsarten in Russian and Polish. Verbs con-
taining modificational formatives. Chapter I of the second volume discusses Polish equivalents
of Russian temporal types of action (phase, determinative and relational modifications) and Rus-
sian equivalents of Polish temporal types of action. Chapter II is devoted to Polish equivalents
of Russian quantitative types of action expressing quantification of the degree of the progress of
action (augmentative and diminutive modifications) and to Russian equivalents of Polish quanti-
tative types of action. Chapter III discusses Polish equivalents of Russian iterative types of ac-
tion (individual and multiple modifications) and Russian equivalents of Polish iterative types of
action. Each subchapter refers to one type of action and is divided into two parts. The first part
contains equivalents identified on the basis of the part of the corpus in which Russian is the
source language and Polish is the target language. The second part, on the other hand, contains
equivalents identified on the basis of the part of the corpus in which Polish is the source lan-
guage and Russian is the target language. The number of examples from the corpus is specified
for each type of equivalents.

This monograph takes up some problems within the scope of translation studies, a field
attracting a lot of attention from scholars and trainers.
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The corpus I compiled, comprising the Russian-Polish and the Polish-Russian language
combinations, can be useful for work on a parallel corpus comprising two or more languages,
not only Slavonic ones.

The results of the study may influence the translational and lexicographic practice. The ana-
lysed material can be useful for compiling dictionaries (of one or both the languages), and also
in translation studies. It can be used by everyone interested in various aspects of translation
studies.
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