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Rosyjskie odpowiedniki przek³adowe
polskiego predykatywu trzeba
Problem klasyfikacji s³ownictwa na czêci mowy nie jest kwesti¹ oczywist¹
i przysparza lingwistom wielu trudnoci. Obok jednostek reprezentatywnych istniej¹ bowiem leksemy nietypowe, których status gramatyczny jest dyskusyjny.
Jednym z podstawowych kryteriów klasyfikacji wyrazów na czêci mowy jest
kryterium sk³adniowe. Aby oceniæ charakter gramatyczny wyrazu, uwzglêdnia
siê jego stronê znaczeniow¹, kategoriê semantyczn¹, ale równie¿ przydatnoæ
sk³adniow¹1.
W sk³ad funkcjonalnej klasy predykatywów wchodz¹ wyrazy odnosz¹ce siê
do ró¿nych czêci mowy, np.: trzeba, mo¿na, íàäî, ìîæíî (okrelane równie¿
jako czasowniki niew³aciwe), ¿al, pora, æàëü, ïîðà (wystêpuj¹ce prymarnie
jako rzeczowniki), cicho, weso³o, òèõî, âåñåëî (homonimiczne przys³ówkom).
W literaturze przedmiotu spotykane s¹ te¿ terminy: kategoria stanu, przys³ówki predykatywne, áåçëè÷íî-ïðåäèêàòèâíûå ñëîâà2, gdy¿ omawian¹
grupê leksemów cechuje niejednolitoæ i lingwici nie s¹ do koñca zgodni co do
jednoznacznej interpretacji i zawartoci pojêcia. Wyodrêbnienie predykatywów
w samodzieln¹ kategoriê leksykaln¹ sta³o siê mo¿liwe dziêki odsuniêciu na plan
dalszy ich cech morfologicznych, a wyeksponowaniu kryterium semantycznego.
Predykatywy modalne ³¹cz¹ w sobie dwie istotne dla ich opisu kategorie
gramatyczne: tworz¹ j¹dro predykatywne w konstrukcjach bezosobowych i jednoczenie pe³ni¹ funkcjê leksykalnych rodków wyra¿enia kategorii modalnoci3.
1
2

S. Jod³owski, Studia nad czêciami mowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1971, s. 83.
Ïðåäèêàòèâû, êàòåãîðèÿ ñîñòîÿíèÿ, áåçëè÷íî-ïðåäèêàòèâíûå ñëîâà, ïðåäèêàòèâíûå
íàðå÷èÿ ? ñëîâà, îáîçíà÷àþùèå íåäèíàìè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è âûñòóïàþùèå â ôóíêöèè
ãëàâíîãî ÷ëåíà (ñêàçóåìîãî, ïðåäèêàòà) îäíîêîìïîíåíòíîãî (îäíîñîñòàâíîãî, áåçëè÷íîãî)
ïðåäëîæåíèÿ. Por.: Ðóññêèé ÿçûê. Ýíöèêëîïåäèÿ, ðåä. Ô.Ï. Ôèëèí, Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ, Ìîñêâà 1979, s. 226. Zob. te¿: S. Jod³owski, op. cit., s. 86; Ðóññêèé ÿçûê.
Ýíöèêëîïåäèÿ, ðåä. Þ.Í. Êàðàóëîâ, Äðîôà, Ìîñêâà 2003, s. 368.
3 M. Mocarz, Predykatywy modalne w konfrontacji przek³adowej, [w:] Wyraz i zdanie w jêzykach s³owiañskich. Opis, konfrontacja, przek³ad, red. L. Pisarek, J. Soko³owski, Wyd. Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2000, s. 255.
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Modalnoæ w tego typu strukturach zwi¹zana jest z wewn¹trzzdaniowymi zale¿nociami miêdzy czynnoci¹ a jej subiektem. Ýòè ìîäàëüíûå îòíîøåíèÿ
ìåæäó ñóáúåêòîì è äåéñòâèåì  ìîæíî íàçâàòü âíóòðèñèíòàêñè÷åñêèìè
ìîäàëüíûìè îòíîøåíèÿìè, â îòëè÷èå îò âíåøíåñèíòàêñè÷åñêèõ ìîäàëüíûõ îòíîøåíèé (îòíîøåíèÿ ñîäåðæàíèÿ âûñêàçûâàíèÿ ê äåéñòâèòåëüíîñòè è îòíîøåíèÿ ãîâîðÿùåãî ê ñîäåðæàíèþ âûñêàçûâàíèÿ)4.
Ñelem niniejszego artyku³u jest wyodrêbnienie ekwiwalentów polskiego
predykatywu trzeba wystêpuj¹cych w tekcie przek³adu na jêzyk rosyjski oraz
ich analiza w konkretnych sytuacjach u¿ycia. Jako ród³o materia³u faktograficznego pos³u¿y³y teksty wspó³czesnej prozy polskiej oraz ich rosyjskie przek³ady5.
£¹cznie odnotowano 249 u¿yæ leksemu trzeba.
S³ownik polsko-rosyjski podaje nastêpuj¹ce ekwiwalenty leksemu trzeba:
â çíà÷. ñêàç. íàäî, íóæíî, íåîáõîäèìî; ñëåäóåò6. Wachlarz znaczeñ, jakie
mo¿e wyra¿aæ predykatyw trzeba, prezentuje Inny s³ownik jêzyka polskiego7:
1. Jeli trzeba co zrobiæ lub trzeba, aby powsta³a jaka sytuacja, to zrobienie tego lub powstanie tej sytuacji jest podyktowane jak¹ potrzeb¹ lub koniecznoci¹. Por.:
Geodeta mo¿e szybciutko zrobiæ mapkê, ale jutro wyje¿d¿a na urlop, wiêc
mapkê trzeba dzisiaj odebraæ.
Îí ãîòîâ áûë ñðî÷íî ïîäãîòîâèòü ïëàí, íî çàâòðà ñîáðàëñÿ â îòïóñê,
à ïîòîìó ÷åðòåæ íàäî çàáðàòü ñåãîäíÿ. (SnT)
¯eby prze¿yæ, trzeba przynajmniej mieæ co jeæ.
[...] ÷òîáû âûæèòü, íóæíî õîòü ÷åì-íèáóäü ïèòàòüñÿ. (UdS)
Muszê wszystko przygotowaæ, trzeba przesun¹æ stó³ i znaleæ nowe miejsce
dla ksi¹¿ek, przenieæ do ma³ego pokoju ³ó¿ko
ß äîëæíà âñå ïðèãîòîâèòü, íóæíî ïåðåíåñòè ñòîë è íàéòè íîâîå ìåñòî
äëÿ êíèæíûõ ïîëîê, à êðîâàòü ïåðåñòàâèòü â ìàëåíüêóþ êîìíàòó (UdS)
W przytoczonych przyk³adach wystêpuj¹ odpowiedniki s³ownikowe predykatywu trzeba: íàäî i íóæíî.
4 Ã.À. Çîëîòîâà, Î÷åðê ôóíêöèîíàëüíîãî ñèíòàêñèñà ðóññêîãî ÿçûêà, URSS, Ìîñêâà 2005,
ñ. 151-152.
5 Polskie teksty i ich t³umaczenia na jêzyk rosyjski w wersji elektronicznej: M. Gretkowska,
Kobieta i mê¿czyni (KiM) / Ì. Ãðåòêîâñêàÿ, Æåíùèíà è ìóæ÷èíû; K. Grochola, Nigdy w ¿yciu
(Nw¯) / Íèêîãäà â æèçíè; eadem, Podanie o mi³oæ (PoM) / Çàÿâëåíèå o ëþáâè; eadem, Serce
na temblaku (SnT) / Ñåðäöå â ãèïñå; eadem, Upowa¿nienie do szczêcia (UdS) / Ãàðàíòèÿ íà
ñ÷àñòüå; J.L. Winiewski, Los powtórzony (LP) / ß. Âèøíåâñêèé, Ïîâòîðåíèå ñóäüáû; tego¿:
S@motnoæ w sieci (SwS) / Îäèíî÷åñòâî â ñåòè.
6 D. Hessen, R. Stypu³a, Wielki s³ownik polsko-rosyjski. P-¯, Wiedza Powszechna, Warszawa
1979.
7 Inny s³ownik jêzyka polskiego, red. M. Bañko, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000 (dalej: ISJP).
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2. Jeli trzeba nam kogo lub czego, to potrzebujemy tej osoby lub rzeczy. Por.:
Ile¿ trzeba odwagi i mêstwa, ¿eby podj¹æ tak¹ decyzjê.
Ñêîëüêî íóæíî îòâàãè è ìóæåñòâà, ÷òîáû ðåøèòüñÿ íà òàêîé
ïîñòóïîê! (PoM)
Kolejny raz mamy do czynienia z odpowiednikiem s³ownikowym, który
jako predykatyw tworzy analogiczn¹ konstrukcjê w jêzyku rosyjskim. Argument
przedmiotowy zosta³ w obydwu jêzykach wyra¿ony dope³niaczem (odwagi
i mêstwa / îòâàãè è ìóæåñòâà), jednak predykatyw íóæíî mo¿e siê ³¹czyæ
tak¿e z biernikiem. Por.:
Gospodyni ci trzeba.
Õîçÿéêó òåáå íóæíî. (LP)
Po polsku mówimy, ¿e trzeba nam kogo/ czego; rosyjski predykatyw w tym
znaczeniu mo¿e przy³¹czyæ formê imienn¹ w dope³niaczu lub bierniku8. Porównajmy kolejny przyk³ad:
[...] magnetofon wyrykiwa³ w noc pogodn¹, ¿e do tanga trzeba dwojga [...].
[...] ìàãíèòîôîí õðèïåë ñðåäè íî÷íîé òèøèíû, ÷òî äëÿ òàíãî íóæíû
äâîå [...]. (Nw¯)
Tym razem w przek³adzie w funkcji predykatywnej wystêpuje krótka forma
przymiotnika (pozbawiona znaczenia modalnego), która otwiera pozycjê dla
pierwszego argumentu  tu dla liczebnika zbiorowego.
3. Mówimy, ¿e trzeba spe³niæ jakie warunki, aby co zaistnia³o, jeli
zaistnienie tego jest uzale¿nione od spe³nienia tych warunków. Por.:
Aby przetworzyæ tyle danych, trzeba mieæ du¿o komputerów i dobre programy.
×òîáû ïåðåðàáîòàòü ñòîëüêî äàííûõ, íóæíî èìåòü ìíîãî
êîìïüþòåðîâ è õîðîøèå ïðîãðàììû. (SwS)
Bo¿e, przecie¿ trzeba wprowadziæ kod, ¿eby otworzyæ te drzwi [...].
Áîæå, íàäî æå íàáðàòü êîä, ÷òîáû îòêðûòü äâåðè [...]. (SwS)
Trzeba byæ angielskim naukowcem, ¿eby to stwierdziæ?
Íåóæåëè íàäî áûòü àíãëèéñêèì ó÷åíûì, ÷òîáû ýòî îáíàðóæèòü?
(KiM)
Powy¿sze przyk³ady bazuj¹ na odpowiednikach s³ownikowych. Przytoczone polskie zdania stanowi¹ realizacje sugerowanego przez s³ownik schematu
PREDYKATYW [BEZOKOLICZNIK + ABY], a zatem mo¿na je okreliæ jako
8 ÍÓÆÍÎ. [...] 2. êîãî-÷òî èëè ÷åãî. Òðåáóåòñÿ, ñëåäóåò èìåòü. Na podstawie: Áîëüøîé
òîëêîâûé ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà, ðåä. Ñ.À. Êóçíåöîâ, [online] <www.gramota.ru> (wydanie
pierwsze: Íîðèíò,Càíêò-Ïåòåðáóðã 1998; wersja elektroniczna w redakcji z 2009 r.).
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zdania z³o¿one podrzêdnie z podrzêdnym celu. Jednak realizacja przedstawionego znaczenia dokonuje siê równie¿ w zdaniach z podrzêdnym warunkowym.
Por.:
Jeli siê chce ocaliæ swój dom, trzeba go chroniæ i pilnowaæ przed wiatem.
Åñëè õî÷åøü ñîõðàíèòü ñâîé äîì, íóæíî îãðàäèòü åãî îò âíåøíåãî
ìèðà. (PoM)
4. S³owa trzeba u¿ywamy z czasownikami wyra¿aj¹cymi opiniê, jeli uwa¿amy, ¿e jej wyra¿enie jest konieczne w danym miejscu i czasie. Por.:
Jakub w tym wszystkim, co pisa³ do niej lub robi³ dla niej, choæ potrafi³
bardzo czêsto przekraczaæ  trzeba przyznaæ, ¿e z niespotykan¹ gracj¹  granice
intymnoci, zawsze udowadnia³, czasami nawet z przesad¹, jak bardzo j¹ szanuje.
Âî âñåì, ÷òî ßêóá ïèñàë åé èëè äåëàë äëÿ íåå, íåâçèðàÿ íà òî, ÷òî
î÷åíü ÷àñòî ïåðåõîäèë  íàäî ïðèçíàòü, ñ èñêëþ÷èòåëüíûì èçÿùåñòâîì
 äîïóñòèìûå ãðàíèöû èíòèìíîñòè, îí âñåãäà äîêàçûâàë, èíîé ðàç äàæå
ñ íåêîòîðîé ÷ðåçìåðíîñòüþ, êàê ãëóáîêî åå óâàæàåò. (SwS)
W zebranym materiale odnotowano zaledwie jeden przyk³ad u¿ycia leksemu
trzeba we wspomnianym znaczeniu. Daje to podstawy, by stwierdziæ, ¿e czêciej
wystêpuje on w g³ównej linii wypowiedzenia, ni¿ w konstrukcjach wtr¹conych.
5. Mówimy, ¿e trzeba szczêcia, trafu, nieszczêcia itp., ¿eby co siê zdarzy³o, jeli naszym zdaniem zdarzy³o siê to dziêki nim lub z ich powodu.
W zebranym materiale nie odnotowano adekwatnych przyk³adów.
6. Wyra¿enia trzeba ci, wam itp. wiedzieæ u¿ywamy, aby powiadomiæ
kogo o czym, co naszym zdaniem powinien on wiedzieæ. Wyra¿enie ksi¹¿kowe. Materia³ ród³owy nie pozwala na pe³n¹ egzemplifikacjê. Odnotowano co
prawda zdania, których cz³on predykatywny tworzony jest przez po³¹czenie predykatywu z bezokolicznikiem wiedzieæ, jednak s¹ to konstrukcje pozbawione
subiektu celownikowego, który zdaje siê byæ kluczowym dla oddania ksi¹¿kowego charakteru wskazanego w s³owniku znaczenia. Por.:
Trzeba wiedzieæ, gdzie przebiega ta granica [...].
Íàäî çíàòü, ãäå ïðîõîäèò ãðàíèöà [...]. (PoM)
Trzeba tylko wiedzieæ, jak tê rêkê wyci¹gn¹æ.
Íàäî òîëüêî çíàòü, êàê âûòÿíóòü ðóêó. (SwS)
W zadymionych pokojach akademików lub w studenckich klubach, udowadniaj¹c wszystkim swoj¹ wra¿liwoæ, analizowa³o siê obrazy, wiersze, ksi¹¿ki, koncerty tonem geniuszy, którzy po prostu wiedz¹ wszystko, co trzeba wiedzieæ, w odró¿nieniu od niedouczonych ignorantów.
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Â ïðîêóðåííûõ êîìíàòàõ îáùåæèòèé èëè â ñòóäåí÷åñêèõ êëóáàõ,
äîêàçûâàÿ âñåì ñâîé òîíêèé âêóñ, àíàëèçèðîâàëè êàðòèíû, ñòèõè, ïðîçó,
ìóçûêó òîíîì ãåíèåâ, êîòîðûå â îòëè÷èå îò íåäîó÷èâøèõñÿ íåâåæä
çíàþò âñå, ÷òî ñëåäóåò çíàòü. (LP)
Przytoczone zdania mo¿na zaliczyæ do tzw. generycznego rejestru mowy9,
brak im bowiem eksplicytnie wyra¿onego lub jasno okrelonego przez kontekst
subiektu  ich treæ mo¿na uznaæ za ogóln¹ i odnieæ do dowolnej osoby.
7. Odpowiadamy nie trzeba, odmawiaj¹c przyjêcia oferowanej nam pomocy. Por.:
 Nie trzeba, pani Siekierkowa  powiedzia³ [...].
 Íå íàäî, ïàíè Ñåêåðêîâà,  îòâåòèë îí åé. (LP)
 Nie trzeba, m³ody cz³owieku. Dowód rzeczowy jest ju¿ u mnie.
 Íåò íåîáõîäèìîñòè, ìîëîäîé ÷åëîâåê. Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëüñòâî óæå ó ìåíÿ. (PoM)
 Dziêkujê, pani Wando. Nie trzeba. Odbiorê tutaj.
 Ñïàñèáî, ïàíè Âàíäà. Íå ñòîèò. ß ïîãîâîðþ ñ âàøåãî òåëåôîíà.
(LP)
Powy¿sze przyk³ady pokazuj¹ ró¿norodne sposoby wyra¿enia odmowy
w jêzyku rosyjskim: íå íàäî, íåò íåîáõîäèìîñòè, íå ñòîèò. Reaktywny akt
odmowy bywa zazwyczaj postrzegany jako niegrzeczny, jednak obecne w ka¿dym z przyk³adów formy adresatywne, pe³ni¹c funkcjê fatyczn¹, nadaj¹ wypowiedzi ¿yczliwy charakter (w ostatnim zdaniu wzmocniony dodatkowo przez
Dziêkujê/ Ñïàñèáî). Jak pisze Alicja Ga³czyñska, Grzeczne akty odmowy kierowane s¹ do osób, które s¹ dla nadawcy wa¿ne, które szanuje i z którymi chce
utrzymywaæ dalsze kontakty10. Jednak we wspomnianym znaczeniu leksem
trzeba to nie predykatyw, w po³¹czeniu z przeczeniem wystêpuje tu w roli wykrzyknika. Przytoczone wy¿ej u¿ycia zostan¹ wiêc pominiête, gdy¿ przedmiotem
artyku³u jest wyodrêbnienie ekwiwalentów predykatywu.
Zakoñczywszy przegl¹d znaczeñ, jakie wyra¿a predykatyw trzeba, przyjrzyjmy siê rodkom ich przekazu w jêzyku rosyjskim, wród których odnotowano:
 modalny predykatyw íóæíî. Por.:
Trzeba siê przyzwyczaiæ do samotnych powrotów do domu.
Íóæíî ïðèâûêíóòü ê îäèíîêèì âîçâðàùåíèÿì äîìîé. (PoM)
9 Ã.À. Çîëîòîâà, Í.Ê. Îíèïåíêî, Ì.Þ. Ñèäîðîâà, Êîììóíèêàòèâíàÿ ãðàììàòèêà ðóññêîãî
ÿçûêà, Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà ÐÀÍ, Ìîñêâà 2004, s. 30.
10 A. Ga³czyñska, Grzeczne i niegrzeczne akty odmowy w jêzyku polskim, [w:] Jêzyk a kultura. Tom 17. ¯yczliwoæ i agresja w jêzyku i kulturze, red. A. D¹browska, Wyd. Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2005, s. 114.
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Za spokój duszy trzeba p³aciæ.
Çà ñïîêîéñòâèå äóøè íóæíî ïëàòèòü. (SwS)
Trzeba szybko znaleæ jaki pó³rodek.
Íóæíî áûñòðî íàéòè çîëîòóþ ñåðåäèíó. (UdS)
Struktura zdania docelowego nie ulega wiêkszym zmianom w stosunku do tekstu orygina³u. Uwagê zwraca natomiast pewna nieadekwatnoæ w przek³adzie ostatniego zdania. Mówi¹c o pó³rodku, mamy na myli rozwi¹zanie tymczasowe, natomiast çîëîòàÿ ñåðåäèíà  z³oty rodek  to rozwi¹zanie najlepsze z mo¿liwych11.
 modalny predykatyw íàäî. Por.:
Trzeba kupiæ proszek do prania [...].
Íàäî êóïèòü ñòèðàëüíûé ïîðîøîê [...]. (SnT)
I nie trzeba p³akaæ.
È íå íàäî ïëàêàòü. (SwS)
To trzeba jako delikatnie Hance wyt³umaczyæ.
Ýòî íàäî êàê-íèáóäü äåëèêàòíî Õàííå îáúÿñíèòü. (UdS)
Zdania obydwu jêzyków maj¹ analogiczn¹ konstrukcjê. Odnotowano ciekawy przyk³ad, w których mimo obecnoci s³ownikowego ekwiwalentu predykatywu trzeba, sk³ad leksykalny zdania ulega zmianie. Por.:
 Trzeba to uczciæ.
 Çà ýòî íàäî âûïèòü. (Nw¯)
Dobór innych rodków leksykalnych zwi¹zany jest z okolicznoci¹ wznoszenia toastu, dos³owne t³umaczenie okaza³oby siê sztuczne, pozbawione naturalnoci w danej sytuacji.
 czasownik ïðèõîäèòüñÿ / ïðèéòèñü w formie trzeciej osoby liczby pojedynczej. Por.:
[...] rano piwo trzeba piæ po kryjomu, bo do op³atka ci¹gle post.
[...] óòðîì ïèâî ïðèõîäèòñÿ ïèòü òàéêîì, ïîòîìó êàê äî îáëàòêè
äëèòñÿ ïîñò. (LP)
Czasem trzeba by³o czekaæ na jej powrót nawet pó³ godziny.
Èíîãäà åå âîçâðàùåíèÿ ïðèõîäèëîñü æäàòü è ïî ïîë÷àñà. (SwS)
Coraz bardziej zbli¿amy siê do tego dnia, w którym trzeba bêdzie wsi¹æ
w samolot.
Âñå áëèæå äåíü, êîãäà íàì ïðèäåòñÿ ñåñòü â ñàìîëåò. (Nw¯)
11 Por.: pó³rodek ì. ïîëóìåðà æ; stosowaæ pó³rodki ïðèìåíÿòü ïîëóìåðû; z³oty rodek çîëîòàÿ ñåðåäèíà. D. Hessen, R. Stypu³a, op. cit., s. 149, 702; Pó³rodek to decyzja lub
dzia³anie, które nie rozwi¹zuj¹ problemu ca³kowicie, lecz tylko tymczasowo ³agodz¹ jego skutki
(ISJP); Jeli szukamy z³otego rodka, to staramy siê zaj¹æ stanowisko umiarkowane, dalekie od
krañcowoci (ISJP).
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Wród znaczeñ czasownika ïðèõîäèòüñÿ s³ownik przek³adowy podaje
m.in.: 4. êîìó i bdop. nieos. wypadaæ komu; êîìó-ë. ïðèõîäèòñÿ kto musi;
ïðèõîäèòñÿ åõàòü trzeba jechaæ12. Przytoczone formy trzeciej osoby odnosz¹ce siê do zdarzeñ teraniejszych, przesz³ych i przysz³ych wyra¿aj¹, zgodnie
z polskim predykatywem, znaczenie koniecznoci. Ostatnie z rosyjskich zdañ
stanowi przyk³ad przywo³anego w eksplikacji s³ownikowej schematu z subiektem celownikowym (íàì), którego wyznacznikiem w tekcie orygina³u jest osobowa koñcówka czasownika (zbli¿amy siê) w zdaniu poprzedzaj¹cym konstrukcjê z predykatywem.
 u¿yty bezosobowo czasownik ñëåäîâàòü. Por.:
Opryskiwaæ trzeba tylko miejsca wystêpowania rybików [...].
Îáðàáàòûâàòü ñëåäóåò òîëüêî ìåñòà îáèòàíèÿ ÷åøóéíèö [...]. (Nw¯)
Weterynarz orzek³, ¿e potrzebna jest transfuzja krwi dla jednego rannego, a
drugiego trzeba odes³aæ do Myszkowa.
Âåòåðèíàð ñêàçàë, ÷òî îäíîìó ðàíåíîìó íàäî ñäåëàòü ïåðåëèâàíèå
êðîâè,à âòîðîãî ñëåäóåò îòâåçòè â Ìûøêîâ. (SwS)
Rejestruj¹c siê do ICQ, trzeba by³o podaæ kilka danych.
Ðåãèñòðèðóÿñü â ICQ, ñëåäîâàëî ñîîáùèòü î ñåáå êîå-êàêèå äàííûå. (SwS)
 forma ñòîèò / ñòîèëî. Por.:
Trzeba tylko przebiec przez ulicê [...].
Ñòîèò òîëüêî ïåðåñå÷ü óëèöó [...]. (PoM)
I nie trzeba by³o go czytaæ.
Íå ñòîèëî èõ ÷èòàòü. (PoM)
 modalny predykatyw íåîáõîäèìî. Por.:
Trzeba ponosiæ konsekwencje w³asnej indolencji i niedbalstwa.
Íåîáõîäèìî óìåòü îòâå÷àòü çà ïîñëåäñòâèÿ ñîáñòâåííîé íåáðåæíîñòè è áåñïå÷íîñòè. (Nw¯)
Przy zmowie trzeba chocia¿ raz porozmawiaæ.
Ïðè ñãîâîðå íåîáõîäèìî õîòÿ áû ðàç ïîáåñåäîâàòü. (SwS)
Obecnie jestemy na etapie szukania innych ekspertów, którzy zauwa¿¹, ¿e
tych nut jest dok³adnie tyle, ile trzeba.
Ñåé÷àñ ó íàñ ýòàï ïîèñêà äðóãèõ ýêñïåðòîâ, êîòîðûå çàìåòÿò, ÷òî íîò
ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëüêî íåîáõîäèìî. (LP)
Jak wykaza³y nasze wczeniejsze badania, predykatyw íåîáõîäèìî wyra¿a
bardziej kategoryczne znaczenie koniecznoci ni¿ íàäî, ño wywnioskowano na
12 A. Mirowicz, I. Dulewicz, I. Grek-Pabis, I. Maryniak, Wielki s³ownik rosyjsko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980, s. 993.
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podstawie analizy jego ekwiwalentów przek³adowych, wród których dominuj¹
predykatywy trzeba i nale¿y oraz osobowe formy czasownika musieæ, wzmocnione przez przys³ówki koniecznie, bezwzglêdnie13.
W zebranym materiale odnotowano równie¿ zdania, w których znaczenie
koniecznoci wyra¿aj¹ wspólnordzenne leksemy íåîáõîäèìûé, íåîáõîäèìîñòü14. Por.:
[...] No có¿, bêdziemy musieli j¹ zwolniæ. Przygotuj co trzeba
[...] ×òî æ, ìû âûíóæäåíû áóäåì åå óâîëèòü. Ïîäãîòîâü
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû (UdS)
 Nie trzeba, m³ody cz³owieku.
 Íåò íåîáõîäèìîñòè, ìîëîäîé ÷åëîâåê. (PoM)
Takiego kabla jednak nie trzeba by³o nawet ci¹gn¹æ.
Îäíàêî òÿíóòü òàêîé êàáåëü íå áûëî íåîáõîäèìîñòè. (SwS)
Nie utrzymywa³y wiêc sadomasochistycznych zwi¹zków rodzinnych; maso,
bo nie sposób zerwaæ wiêzów krwi, sado, bo trzeba je podtrzymywaæ wspólnymi wiêtami, ustalaj¹c hierarchiê krzywd.
Ýòè ñâÿçè, òàê èëè èíà÷å, ïîëíû ñàäîìàçîõèçìà: ìàçîõèçì çàêëþ÷àåòñÿ â íåâîçìîæíîñòè ðàçîðâàòü êðîâíûå óçû, à ñàäèçì  â íåîáõîäèìîñòè èõ ïîääåðæèâàòü õîòÿ áû â ïðàçäíèêè, ïîäâåðãàÿ ðåâèçèè ñïèñîê
âçàèìíûõ îáèä. (KiM)
Odpowiednikami tekstowymi okaza³y siê równie¿ predykatywy niewymienione w s³owniku przek³adowym:
 modalne, por.:
Ju¿ nie trzeba udawaæ.
Ìîæíî áîëüøå íå ïðèòâîðÿòüñÿ. (PoM)
Nie wiem, co to mi³oæ, mo¿e mi³oæ jest jednoosobowa i nie trzeba siê ni¹
dzieliæ?
ß íå çíàþ, ÷òî òàêîå ëþáîâü. Áûòü ìîæåò, ëþáîâü ðàññ÷èòàíà
òîëüêî íà îäíîãî ëþáèìîãî? Áûòü ìîæåò, åå íåëüçÿ äåëèòü ìåæäó
äâóìÿ? (KiM)
W pierwszym z przytoczonych przyk³adów w zdaniu polskim przeczenie
dotyczy predykatywu, natomiast w rosyjskim zaprzeczony zosta³ argument zdarzeniowy. Zabarwienie drugiego ze zdañ rosyjskich zosta³o nieco zmienione
13 A. Rudyk, O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach typu Ìíå íåîáõîäèìî òåáÿ
âèäåòü ñðî÷íî i w ich polskich odpowiednikach, [w:] Jêzyk, kultura i wiat rolin. Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Profesor Halinie Chodurskiej, red. E. Komorowska, D. Stanulewicz, Volumina, Szczecin 2010, s. 233241.
14 W tabeli podsumowuj¹cej konstrukcje te zosta³y zaliczone do grupy Inne.
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przez zastosowanie predykatywu íåëüçÿ, bêd¹cego nie tyle nonikiem w³aciwego dla trzeba znaczenia koniecznoci, powinnoci, ale raczej braku mo¿liwoci
czy przyzwolenia.
 wartociuj¹ce, por.:
Oni chyba tam na Bia³orusi ci¹gle nie zauwa¿yli, ¿e trzeba by zmieniæ swój
papier firmowy [...].
Äî íèõ òàì, â Áåëîðóññèè, ïîõîæå, íå äîøëî, ÷òî èì ïîðà ñìåíèòü
ñâîé ôèðìåííûé áëàíê [...]. (LP)
Wcale nie trzeba byæ anorektyczn¹ Jol¹, ¿eby zwracaæ uwagê mê¿czyzn.
Ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî áûòü èñòîùåííîé Éîëåé, ÷òîáû íà òåáÿ
îáðàùàëè âíèìàíèå ìóæ÷èíû. (Nw¯)
Predykatywy ïîðà i îáÿçàòåëüíî wyra¿aj¹ wartociowanie pod wzglêdem
racjonalnym, a wiêc bêd¹ce wynikiem logicznego rozumowania na podstawie
realnych przes³anek.
W roli ekwiwalentów predykatywu trzeba powtórzy³y siê kilkakrotnie krótkie formy przymiotników:
 íóæåí, np.:
Powiedzia³, ¿e kostnica przy szpitalu jest ju¿ zamkniêta, a na odwiedziny
u siostry trzeba mieæ specjaln¹ przepustkê..
Îí ñêàçàë, ÷òî ìîðã ïðè ãîñïèòàëå óæå çàêðûò, à äëÿ ñâèäàíèÿ ñ ñåñòðîé
íóæåí ñïåöèàëüíûé ïðîïóñê. (LP)
Jestem prawdopodobnie na wiecie dlatego, ¿e trzeba mieæ dziedziczkê.
ß ïîÿâèëàñü íà ñâåò, î÷åâèäíî, òîëüêî ïîòîìó, ÷òî íóæíà áûëà
íàñëåäíèöà. (SwS)
Nale¿y, oczywicie, odró¿niaæ przyjmuj¹c¹ koñcówki rodzajowe krótk¹ formê przymiotnika od nieotwieraj¹cego pozycji dla pierwszego argumentu predykatywu íóæíî, który zosta³ ju¿ wymieniony wczeniej jako najczêstszy ekwiwalent.
 äîëæåí, np.:
Ale trzeba go sobie samemu zadaæ.
Íî åå òû äîëæåí ñàì ïðè÷èíèòü ñåáå. (SwS)
[...] to równanie nie ma absolutnie ¿adnych rozwi¹zañ i trzeba je zignorowaæ jako nieistotne [...].
[...] ýòî óðàâíåíèå íåðàçðåøèìî è äîëæíî áûòü ïðîñòî-íàïðîñòî
ïðîèãíîðèðîâàíî êàê íåñóùåñòâåííîå [...]. (SwS)
W przeciwieñstwie do zdañ z predykatywem konstrukcje z krótk¹ form¹
przymiotnika ³¹cz¹ siê z form¹ imienn¹ w mianowniku.
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Zale¿noci liczbowe miêdzy poszczególnymi odpowiednikami przek³adowymi predykatywu trzeba, jakie wyst¹pi³y w analizowanym materiale, porz¹dkuje poni¿sza tabela.
Tabela 1
Rosyjskie odpowiedniki przek³adowe predykatywu trzeba
Rosyjski odpowiednik przek³adowy polskiego
predykatywu trzeba

modalne
Predykatywy

wartociuj¹ce

U¿yte w znaczeniu bezosobowym formy
3. osoby czasowników

Krótkie formy przymiotników
(zró¿nicowane pod wzglêdem rodzaju i liczby)

Liczba przyk³adów w zebranym
materiale

%

íóæíî

101

40,6

íàäî

80

32,1

íåîáõîäèìî

4

1,6

ìîæíî

2

0,8

ïîðà

1

0,4

îáÿçàòåëüíî

1

0,4

ïðèõîäèòñÿ

14

5,6

ñëåäóåò

10

4

ñòîèò

2

0,8

äîëæåí

4

1,6

íóæåí

3

1,2

27

10,9

249

100

Inne
Razem

Wród odpowiedników okrelonych w tabeli jako Inne odnotowano m. in.:
 zdania z osobow¹ form¹ czasownika modalnego, np.: [...] to trzeba opublikowaæ [...] ® [...] õî÷ó ýòî îïóáëèêîâàòü [...] (UdS);
 konstrukcje pozbawione elementu modalnego, np.: I trzeba by³o goniæ Witka
i prosiæ go [...] ® Îí ãíàëñÿ çà Âèòåêîì è ïðîñèë [...] (PoM); Trzeba wtedy
wzywaæ konsultanta [...] ® È òîãäà ïðèãëàøàþò êîíñóëüòàíòà (KiM);
 konstrukcje z odwróceniem ról aktantów, np.: [...] trzeba by³o natychmiast
pod³¹czyæ kroplówkê [...]. ® Åìó ñðî÷íî òðåáîâàëàñü êàïåëüíèöà [...].
(KiM); [...] trzeba bêdzie pomyleæ [...] ® [...] íåëèøíèì áóäåò ïîäóìàòü
[...] (UdS); [...] trzeba by przeganiaæ [...] ® [...] çàñëóæèëè èçãíàíèÿ [...] (SwS);
 zdania z wyrazami íåîáõîäèìûé, íåîáõîäèìîñòü, np.: Przygotuj co trzeba
® Ïîäãîòîâü íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû (UdS); [...] trzeba je podtrzymywaæ [...] ® [...] â íåîáõîäèìîñòè èõ ïîääåðæèâàòü [...] (KiM).
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Ka¿dy z przyk³adów mo¿na by dok³adnie omówiæ, szukaj¹c uzasadnienia
zastosowania odpowiednika innego ni¿ s³ownikowy, jednak nie pozwalaj¹ na to
ograniczenia wydawnicze. Ponadto wybór rodków przekazu znaczenia staje siê
mo¿liwy dziêki istniej¹cemu praktycznie w ka¿dym jêzyku naturalnym zjawisku
polimorfii, którego istota polega na dysponowaniu wieloma formami w s³u¿bie
jednej funkcji15. Mo¿na przy tym za³o¿yæ, ¿e wybór jednego z kilku wariantów
nie musi byæ podyktowany wymogami normatywnymi jêzyka docelowego czy
te¿ kontekstem, lecz mo¿e byæ zale¿ny od w³asnych preferencji stylistycznych
t³umacza.
Jak widaæ, ró¿ne warianty znaczenia koniecznoci, jakie niesie predykatyw
trzeba, znajduj¹ równie¿ w jêzyku rosyjskim ró¿norodne formy realizacji. Obok
s³ownikowych ekwiwalentów íóæíî i íàäî, które ³¹cznie wyst¹pi³y w ponad
70% przyk³adów, za regularne mo¿na te¿ uznaæ formy ïðèõîäèòñÿ i ñëåäóåò.
Obecnoæ licznych odpowiedników kontekstowych wiadczy o polisemii modalnego predykatywu trzeba.
Ðåçþìå
Ðóññêèå ïåðåâîäíûå ýêâèâàëåíòû ïîëüñêîãî ïðåäèêàòèâà trzeba
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðóññêèå ñîîòâåòñòâèÿ ïîëüñêîé ëåêñåìû trzeba, îòîáðàííûå èç
òåêñòîâ ñîâðåìåííîé ïîëüñêîé ïðîçû è åe ïåðåâîäîâ íà ðóññêèé ÿçûê. ×àñòåéøèìè
ýêâèâàëåíòàìè îêàçûâàþòñÿ ìîäàëüíûå ïðåäèêàòèâû íóæíî è íàäî, à òàêæå ôîðìû
ïðèõîäèòñÿ è ñëåäóåò. Íàëè÷èå êîíòåêñòóàëüíî îáóñëîâëåííûõ ñîîòâåòñòâèé ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîäèñåìèè ïîëüñêîãî ïðåäèêàòèâà trzeba.

Summary
The Russian textual equivalents of the Polish modal predicative trzeba
The article shows the Russian equivalents of the lexeme trzeba extracted from the contemporary Polish prose and its translation into Russian. The modal predicatives íóæíî and íàäî and the
forms ïðèõîäèòñÿ and ñëåäóåò are the most frequent equivalents.
Key words: modal predicatives, textual equivalents, meaning of necessity, translation, Russian-Polish comparative linguistics.

15 M. Wandruszka, O lingwistyce przek³adu, Pamiêtnik Literacki 1981, nr 1, cyt. za:
M. Mocarz, op. cit., s. 257.

