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Perifrasti~ni konstrukcii so ‘esse’ i ‘habere’ 

vo polskiot jazik 
 

 
0. Glavnata karakteristika na minatoto neopredeleno vreme, 

t.e. perfektot e da izrazuva dejstvo izvr{eno vo minatoto bez 
pritoa da dava informacija za momentot ili vremenskiot otsek na 
odvivawe na toa dejstvo vo minatoto. Perfektot od vremenski as-
pekt ima vrska i so sega{nosta, taka {to iska`uva sega{na sostojba 
dobiena kako rezultat na nekoe prethodno izvr{eno dejstvo, odnosno 
nosi informacija deka rezultatot na edno minato dejstvo e prisu-
ten/relevanten vo momentot na zboruvaweto. Kaj [tiber (Stieber, 
1979: 232) nao|ame deka perfektot "postoel u{te vo docnata 
praslovenska epoha i se sostoel od li~nata forma vo prezent na 
glagolot *byti i soodvetnata forma na nekoga{niot lъ-particip". Toj 
isto taka poso~uva deka vo staropolskite spomenici, poto~no vo 
Kazania Świętokrzyskie, ima formi vo prvo i vtoro lice so pomo{en 
glagol: przysiągł jeśm, jeście nie uczynili, jeście wzdali (Stieber, 1979: 235). 

Vo tekot na istoriskiot razvoj vo pogolemiot del od sloven-
skite jazici nasledeniot perfekt se preoformil kako preterit, 
~ija osnovna funkcija e izrazuvawe na minat nastan (vo site severni 
slovenski jazici, osven vo lu`i~kiot jazik vo koj{to s# u{te se 
~uvaat prostite preteritalni vremiwa). Toa zna~i deka i vo polski-
ot jazik starite apsolutni minati vremiwa (aoristot i imperfek-
tot) sukcesivno se izgubile pri naletot na stariot praslovenski 
perfekt (*byti + minat aktiven particip, t.e. l-formata). Vo tekot 
na 15 vek, vrz osnova na esse-perfektot, ve}e se vostanovuva novoto 
univerzalno minato vreme, t.e. preteritot (robił jeśm > robiłem(-am), 
robił jeś > robiłeś(-aś) itn.). Paradigmata na polskiot preterit 
formalno go prodol`uva nasledeniot być-perfekt, no kako rezultat 
na toj proces se gubi glavnata osobenost na perfektot, a toa e 
dvojnata vremenska orientacija, t.e. rezultat na minato dejstvo 
aktuelno vo sega{nosta.  
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Me|utoa, kako {to veli Topoliwska (2008 : 89): "Vo sovreme-
niot polski standarden jazik, kako i vo del od dijalektite... postoi 
kategorija vo koja mo`at da se gledaat nikulci na eden nov perfekt, 
odnosno na rezultativ so ograni~ena derivacija. Takvi se konstrukciite 
so pomo{niot glagol mieć + -n-/-t- pridavka od svr{en preoden glagol, na 
pr. mam sprzątnięte mieszkanie, masz napisany referat..." . 
 

1. Konstrukciite so glagolot HABERE + participium perfecti 
passivi (-n/-t particip) vo polskiot jazik go izrazuvaat staroto 
perfektno zna~ewe. Imeno, izrazuvaat rezultat na dejstvo zavr{eno 
vo minatoto za koj sme svedoci vo sega{nosta. Vo osnova ovie kon-
strukcii mo`at da se podelat na dva tipa spored zna~eweto {to go 
nosat. Kaj ednite, "te`i{teto e vrz sostojbata nastanata kako rezul-
tat na izvr{enoto dejstvo" (Topoliwska, 2000 : 73) dodeka drugite se 
"so te`i{te vrz predmetot" (ibid.). Sp. ponatamu vo tekstot so 
primeri. 
 
 1.1. Najnapred }e bidat pretstaveni primeri od prviot tip - kaj 
koi te`i{teto e vrz sostojbata nastanata kako rezultat na izvr{eno 
dejstvo. Primerite vo celiot tekst se prezemeni od korpusot na 
polskiot jazik (www.korpus.pl) i vo odredeni situacii kade {to ima 
potreba dopolnitelno e daden po{irok kontekst vo zagradi. 
 
 ...chociaż tego pragnę, gdyż mam wypisane w sercu prawo,...  
 Załatwiłam z matematyczką, mam rozwiązane przez nią główne 
[zadanie]... 
 ... na stole mam porozkładane różne makiety scenografii... 
 Jako stary piekarz, mam  te trasy chlebowe opanowane. 
 … jak silnie ma on wypracowane mechanizmy obronne… 
 
Koga bi se preveduvale ovie konstrukcii na makedonski bi bile 
prevedeni so istiot tip na glagolska konstrukcija so glagolot IMA 
+ -n/-t particip. Vo odredeni situacii, kako {to e vo vtoriot 
primer, se spomnuva i izvr{itelot na dejstvoto - przez nią. 
 
 1.2. Vtoriot tip na konstrukcii se onie kaj koi te`i{teto e 
koncentrirano vrz predmetot. Posle sekoj primer vo zagradite 
sledi i parafraza na makedonski: 
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 ...biegnie wilk przez pole, ogon ma spuszczony … (opa{ot mu e 
spu{ten) 
 ...ranny jest bardzo słaby, ma przestrzelone płuca... (plu}ata mu e 
strelana) 
 Dzwoniłem, ale masz wyłączoną komórkę. (isklu~en ti e 
telefonot) 
 ...w tym masz zawsze przekrzywioną głowę i później... (glavata 
sekoga{ ti e iskrivena) 
 
 ^esto vo polskiot jazik se javuva inverzija vo odnos na 
redosledot vo ovie konstrukcii, imeno predmetot doa|a pred 
glagolot (predmet ‡ IMA ‡  -n/-t particip). Vo site slu~ai koga 
se javuva inverzija stanuva zbor za primeri od vtoriot tip - so 
te`i{te vrz predmetot. Mo`ebi na toj na~in dopolnitelno se stava 
akcent vrz predmetot za koj stanuva zbor. Sp. vo prodol`enie: 
  
 ... dni i właściwie tylko przedpołudnia mam zajęte, więc potem. 
 Ale przepraszam, że ja takie oczki mam zaspane, ale ja jestem 
nieprzytomna, bo ja po nocy, wiesz... 
 Hotel masz opłacony. 
 
 1.3. Vo polskiot jazik -n/-t participot vo ovoj tip 
konstrukcii sekoga{ se izveduva od svr{en glagol i sekoga{ e 
pridru`uvan od predmet. Samo vo odredeni situacii, mnogu retko, 
vo ovie konstrukcii mo`e da bide izostaven predmetot i toga{ sta-
nuva zbor za bezli~na idiomatska upotreba - na pr. mam przechlapane 
(mk. ne uspeav). Za sporedba, situacijata vo makedonskiot jazik e 
porazli~na - participot mo`e da bide izveden i od nesvr{en glagol 
i predmet ne mora da bide prisuten. Na pr.: Imam kupuvano od taa 
prodavnica, Imam {etano vo Italija, Imam raboteno dolgo vreme 
vo taa firma. 
 Izvr{itelot na dejstvoto ne e jasno izrazen na povr{ina, 
dobivame informacija za krajniot rezultat. Na pr. vo re~enicata 
Mam sprzątnięte miszkanie, se znae deka stanot e is~isten, no ne e 
poznato koj go is~istil stanot - dali jas ili pak nekoj drug. 
 

2. So glagolot ESSE mo`no e obrazuvawe na dva tipa na 
paradigmi - ednata e so -n/-t participot, a drugata so t.n. aktiven 
particip -%cy. 
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 2.1. Kaj prviot tip na paradigmi -n/-t participot mo`e da 
bide izveden i od svr{eni i od nesvr{eni glagoli. Sepak po~esto e 
izveduvaweto od svr{eni glagoli. I so ednite i so drugite se 
izrazuva pasivno zna~ewe, pasivna dijateza. Sp. “Od czasownik[w 
powy`szego typu mo`liwe jest tworzenie kilku r[`nych typ[w konstrukcji 
reprezentuj%cych diatez& biern%: I. formy oparte na imiesqowach biernych 1. typ 
BY@ + imiesq[w bierny: a) niedokonany (jest przepisywany), b) dokonany (jest 
przepisany); 2. typ BYWA@ + imiesq[w bierny: a) niedokonany (bywa 
przepisywany), b) dokonany (bywa przepisany); 3. typ ZOSTA@ + imiesq[w 
bierny dokonany (zostaq przepisany); 4. typ ZOSTAJE + imiesq[w bierny 
dokonany (zostaje przepisany)” (GWJP1, 1984 : 142). Od prethodniot citat 
se gleda deka osven glagolot BY@ / BYWA@ za obrazuvawe na vakvi 
konstrukcii se upotrebuvaat i drugi glagoli koi ne se predmet na 
istra`uvawe vo ovoj tekst. Kolku za sporedba - „Opozycja funkcjonalna 
mi&dzy byq przepisywany i zostaq przepisany ma natomiast charakter czysto 
aspektowy...” (ibid.). 

 
2.1.1.a. Vo prodol`enie sledat primeri so glagolot BY@ + 

particip od nesvr{en glagol. Edni od naj~esto upotrebuvanite se 
konstrukciite so particip od glagolot zna# (vo makedonski - 
POZNAT E, ‘se znae’). Glagolot e nesvr{en, no sepak se izrazuva 
edna sostojba kako rezultat od prethodno izvr{eno dejstvo. Ne 
retko ~lenovite na ovaa konstrukcija se vo inverzija. 

 
Ponieważ legenda jest  mało znana - została dopisana... 
... los obu tych obrazów nie jest znany. 
...[portret] poety z roku 1911 znany jest jedynie z fotografii znajdującej 

się … 
Dokument ten znany jest jedynie z kopii sporządzonej na … 
 
Ostanatite primeri so nesvr{en glagol se klasi~ni pasivni 

konstrukcii i, kako i prethodnite primeri, izrazuvaat dejstvo {to 
trae: 

 
... nie ma wilgoci, kaplica jest dobrze wentylowana. 
... [się] ukrywa, czując, że jest obserwowana. 

                                                 
1 Ovoj del vo gramatikata e obraboten od Roman Laskowski i e nasloven kako 
Kategorie morfologiczne języka polskiego - charakterystyka funkcjonalna 
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…którego perfekcyjny konterfekt uważany jest za przełomowe dzieło 
w historii…  

W literaturze uważany jest on za potwierdzenie papieskie fundacji  
...i żyję dlatego, że jestem znany, chciany i kochany...  
Portret kupiony do Muzeum robiony jest ośm lat temu. 
 
Vo posledniot primer iako se raboti za nesvr{en glagol, 

stanuva zbor za ve}e izvr{eno dejstvo - portretot e ve}e zavr{en, 
napraven e. 

 
Vo sledniot primer se izrazuva povtorlivo dejstvo, me|utoa 

informacijata za povtorlivost se dobiva od upotrebeniot prilog: 
… [w] oryginale supliki formuła ta pisana jest zawsze tą samą ręką 

co... 
 
2.1.1.b. Pogolemiot del od pasivnite konstrukcii se izvedeni 

od svr{eni glagoli. Izrazuvaat kone~en rezultat, sostojba od nekoe 
prethodno izvr{eno dejstvo. 
 

...  ale niemal cała stolica jest sparaliżowana strachem. 
Są zaprojektowane tak, aby telefon dopasował się do Twojego stylu. 
... każde możliwe do pomyślenia miejsce jest pokryte rzeźbami lub 

ornamentami. 
Kaplica jest zbudowana obok pałacu, ale... 
... cała sala główna jest zajęta Twoimi obrazami. 
Ogromnie jestem ucieszona i całym sercem dziękuję... 
... tylko cel, dla którego jesteśmy stworzeni ... 
 
Mo`e da se izrazi isto taka i omnitemporalno zna~ewe, kako 

{to e vo sledniot primer: 
Siła ta skierowana jest zawsze wzdłuż prostej łączącej obydwa ciała. 
 
2.1.2.a. So glagolot BYWA@ (spored na{ite soznanija dobie-

ni od korpusot) po~esto se obrazuvaat konstrukcii vo koi partici-
pot e izveden od nesvr{en glagol. So ovie konstrukcii se izrazuva 
povtorlivost, inaku vgradena vo glagolot BYWA@,  koja e signalizi-
rana i so prilogot często. 

 
...ponieważ często bywa interpretowana w interesie grupy... 
...jak często cierpienie ludzkie bywa relatywizowane. 
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...które w Ewangelii Jana bywa podwajane. 
Niestety, przerwa ta bywa traktowana jako kara. 
Przyjaźń dwóch młodych ludzi bywa już traktowana podejrzliwie. 
 
2.1.2.b. Pomal e brojot na konstrukciite so glagolot BYWA@ 

+ svr{en glagol. So niv se opi{uva svr{eno dejstvo, nekakov rezul-
tat. „Rezultatywno-stanowe znaczenie maj% tak`e konstrukcje typu bywa 
przepisany, bywa zabrudzony (2b), bywa zmartwiony, ucieszony swoj% 
charakterystyk% temporaln%, wyra`aj%c czas nieaktualny. Podobny charakter ma 
opozycja mi&dzy konstrukcjami typu bywa przepisywany (2a), wyra`aj%cymi 
nieaktualny przebieg czynno]ci, a biernymi niedokonanymi formami typu jest 
przepisywany, nienacechowanymi ze wzgl&du na przeciwstawienie czynno]ci 
nieaktualnej i aktualnej” (op. cit.). 

 
Wojna czasami bywa nieunikniona. 
To poczucie bywa głęboko uzasadnione. 
Ich pojęcie o życiu rodzinnym bywa nieraz bardzo zranione. 
 

 2.2. Vtoriot tip na konstrukcii kako {to be{e spomnato se 
obrazuvaat so pomo{ na t.n. aktiven particip -%cy i mnogu poretko 
se sre}avaat za razlika od prviot (barem spored na{ite soznanija 
dobieni od korpusot na polskiot jazik). Se izveduvaat od nesvr{eni 
glagoli. Naj~esto upotrebuvan glagol za izveduvawe na aktivniot 
particip e glagolot interesować (się). Dokolku bi se parafrazirale 
ovie konstrukcii bi bile izrazeni so paradigmi na sega{no vreme. 

Zna~eweto na ovie konstrukcii e opisno, se opi{uva nekakov 
kvalitet.  
 

...jest energiczna i mądra, jest  interesująca w swetrze swojej roboty... 

...ostatnia mowa. Mowa Witolda jest zadziwiająca, odbiega daleko od... 
Sala Polaków jest bardzo interesująca, a moje... 
...z nich zaznacza, że jest bardzo interesująca – jednym słowem... 
... [był]em umarły, a oto jestem żyjący na wieki.  
Wystawa Sztuki jest bardzo interesująca, szczególnie dzięki... 
To wszystko jest tak przygnębiające, że jestem... 
Pejzaż nie jest tak zobowiązujący jak portret i...  
Życie jest takie zaskakujące. 
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Vo poslednite tri primeri mo`e da se zabele`i deka se upotrebuva 
zamenkata tak, takie koja slu`i kako modifikator za intenzivirawe 
na potenciranata osobina.  
 Poslednive konstrukcii pretstavuvaat semanti~ki ograni-
~ena serija i ne mo`e da se razgleduvaat na isto nivo so drugite 
perifrasti~ni paradigmi. 
 
 2.3. Vo ova nabrojuvawe na paradigmite so glagolot ESSE 
treba da se spomne i konstrukcijata so glagolot BY@ vo idno vreme 
+ infinitiv i/ili BY@ vo idno vreme + l-forma. So ovie 
konstrukcii se izrazuva futur, nastani {to bi trebalo da se slu~at 
vo idnina (b&d& czyta# / b&d& czytaqa). Sp.: 
 
 Jutro będę czyta# książkę. / Jutro będę czytała książkę. 
 W następnym miesiącu będę podróżować. / W następnym miesiącu 
będę podróżowała. 
 

3. Vtorata perifrasti~na konstrukcija so pomo{niot glagol 
HABERE e mieć + infinitiv od mati~niot glagol. Ovie paradigmi vo 
polskiot jazik imaat modalen karakter, naj~esto nosat zna~ewe na 
distancirawe na govornoto lice od porakata {to ja prenesuva, 
odnosno ne ja garantiraat verodostojnosta na porakata. Somnevawe-
to vo vistinitosta na nastanot mo`e da bide razli~no motivirano. 
Naj~estite motivacii se: nedostig na bilo kakva informacija za toa 
dali nastanot za koj{to stanuva zbor ima mesto vo realnosta; 
nedoverba vo vistinitosta na informacijata dobiena od vtora raka; 
emocionalna motivacija, odnosno ~udewe, iznenadenost, neveruvawe 
deka dobienata informacija e vistinita itn. Spored toa, konstruk-
ciite so mieć + infinitiv mo`e da izrazuvaat razli~ni varijanti na 
zna~ewe na modalnata kategorija na non-konfirmativot (distan-
ciranost). Modalnite varijanti, kako i vremenskite proekcii koi 
gi izrazuvaat konstrukciite so mieć + infinitiv }e bidat prosle-
deni vo pregledot na paradigmite na ovie konstrukcii vo sega{no i 
minato vreme.  

Polskite primeri koi se odnesuvaat na ovoj tip konstrukcii 
}e bidat davani so edna ili pove}e varijanti na makedonski prevod. 
 

3.1. So zna~ewe na dubitativ, t.e. somne` i nesigurnost na 
govoritelot vo informacijata koja ja dava, mo`e da se pojavat site 
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finitni formi na glagolot  mieć (ma, miał, miałby... wyjechać). Ovaa 
serija polski primeri se mnoguzna~ni i baraat pove}e parafrazi. 
 

3.1.1. Paradigmi na mieć vo prezent + infinitiv. 
 

Kierownik galerii, Leszek Sokoll, twierdzi, że inicjatywa ta ma 
uchronić tradycyjne na Kurpiach rzemiosło ludowe przed zapomnieniem. 

Direktorot na galerijata, Le{ek Sokol, tvrdi deka inicija-
tivata treba/bi trebalo da go za{titi od zaborav tradicionalniot 
naroden zanaet... 
 Direktorot na galerijata, Le{ek Sokol, tvrdi deka inicija-
tivata bi mo`ela da go za{titi od zaborav tradicionalniot 
naroden zanaet... 
 

Otwarcie obiektu dla zwiedzających ma nastąpić w czerwcu tego roku. 
Otvoraweto na objektot za posetitelite treba da bide/da se 

slu~i vo juni ovaa godina.  
Otvoraweto na objektot za posetitelite bi trebalo da 

bide/da se slu~i vo juni ovaa godina.  
 

W roku przyszłym sytuacja gospodarcza Niemiec ma być minimalnie 
lepsza i PKB wzrośnie - zdaniem MFW o 0,8 proc. 

Slednata godina ekonomskata situacija vo Germanija 
treba/bi trebaloda bide minimalno podobrena... 

 
Tymczasem chodzą wieści, że mam być z końcem grudnia odwołany z 

powrotem do Biblioteki Jagiellońskiej. 
Vo me|uvreme doa|aat vesti deka kon krajot na dekemvri 

treba/bi trebalo da bidam otpovikan (povle~en) so vra}awe vo 
Ja|elonskata biblioteka.  

 
Za kilka tygodni do Brukseli mają przyjechać rosyjscy eksperci, aby 

przedstawić własny projekt systemu obrony. 
Za nekolku nedeli vo Brisel treba/bi trebalo da pristignat 

ruski eksperti za da go pretstavat svojot proekt za odbranben 
sistem.  

 
Kiedy Jeremy i jego towarzysze dowiedzieli się o ataku na World Trade 

Center, postanowili: jeżeli mamy umrzeć, będziemy walczyć - opowiada wujek 
Glicka, Tom Crowley. 
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...ako treba da umreme toga{ }e se borime... 

...ako treba da umreme toga{ ima da se borime... 
 
Podobno ma wyjechać za trzy tygodnie do Włoch na dwa tygodnie i po 

tym jego powrocie po tych dwóch tygodniach okaże się, czy wyjeżdża już na 
stałe tam... 

Navodno za tri nedeli bi trebalo/treba da odi vo Italija na 
dve nedeli...  

Navodno za tri nedeli }e odi vo Italija na dve nedeli...  
 
Vo ovoj primer so podobno ‘navodno’ dopolnitelno se istaknuva ili 
potkrepuva modalnoto zna~ewe na ma wyjechać. 

 
Piotr ma przyjść o drugiej. Powtórz mu to! 
Petar treba da dojde vo dva. Povtori mu go toa! 
Petar da e ovde vo dva. Povtori mu go toa! 

 
Vo primerot se izrazuva imperativno zna~ewe, no i toa deka 
naredbata na govoritelot se prenesuva preku posrednik na treto 
lice. Ova uka`uva deka zavisno od kontekstot vo primeri so ma+in-
finitiv mo`e da dominira naredba ili signal deka ne se znae od 
kade doa|a informacijata. Dokolku istiot primer bi bil so 
miał+infinitiv (Piotr miał przyjść o drugiej) toga{ ednozna~no se uka-
`uva na somne` vo potekloto na informacijata. 
 

Jak ja staję z łopatą, to wiem, co mam robić. 
Koga sum so lopata toga{ znam {to treba da pravam. 

 
Konstrukcijata mam robić vo ovoj kontekst ne e upotrebena so dubi-
tativno zna~ewe poradi toa {to govoritelot e prili~no uveren i 
siguren vo dejstvoto {to treba da go izvr{i, odnosno znae {to mu e 
obvrska. Izvr{uvaweto na dejstvoto ne zavisi od drugi u~esnici ili 
faktori, tuku od samiot govoritel, taka {to nema prostor za negovo 
distancirawe vo vid na somne` ili nesigurnost.    

 
Vo navedenite primeri paradigmite vo prezent na mieć + infinitiv 
izrazuvaat zna~ewa so idna vremenska proekcija.  
 

3.1.2. Paradigmi na mieć (vo preterit ) + infinitiv. 
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Wiesz, ja miałam myśleć wprawdzie, ale no wiesz jak to się rozłazi. 
Znae{, navistina imav namera da mislam, no znae{ kako toa 

se rasplinuva. 
 

Nawet miałam sama dzwonić, ale myślę sobie: pewnie odsypiasz... 
Imav namera da ti yvonam, ama si pomisliv: sigurno spie{... 

 
Engel miał powiedzieć, że Norwegia nie wykorzystuje swoich szans, 

bo jest źle prowadzona. 
Engel navodno rekol deka Norve{ka ne gi koristi svoite 

{ansi bidej}i e lo{o upravuvana.  
 

Pomysłodawcą porwania miał być Andrzej K. 
Idejata za kidnapiraweto navodno doa|a/do{la od Andrej K.  
Idejata za kidnapiraweto najverojatno bila na Andrej K. 

 
Poza tym krakowska "Funkmesstelle" miała pracować także dla 

potrzeb władz policyjnych w okręgu białostockim. 
Osven toa krakovskata "Funkmesstelle" se pretpostavuva deka 

}e raboti i za potrebite na policiskite vlasti ... 
 

Tym, co miało przyciągać klientów do kas mieszkaniowych, było w 
założeniu niskie oprocentowanie udzielanych przez nie kredytów. 

Toa {to se mislelo deka }e gi privle~e klientite kon stanbenite 
kasi e pretpostavkata deka odobrenite krediti }e bidat niski. 
 
Vo ovie primeri paradigmite vo preterit na mieć + infinitiv izra-
zuvaat zna~ewa so minata vremenska proekcija.  
 

3.2. Konstrukciite mieć + infinitiv mo`at da se pojavat i so 
imperativno zna~ewe. Vo toj slu~aj mieć e vo sega{no vreme i 
naj~esto vo vtoro lice ednina i mno`ina, no mo`e da se pojavi i vo 
prvo lice ednina i mno`ina i toga{ so ovie konstrukcii se 
preka`uva, odnosno se prenesuva ne~ija naredba upatena kon 
govornoto lice ili grupa lica na koi i toj im pripa|a.   
 

– Kazałem ci uciekać. Na drugi raz masz robić, co powiem. 
– Ti narediv da bega{. Drug pat treba/ima da pravi{ {to }e ti 

ka`am.  
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W ciągu trzech dni masz się wyprowadzić. 
Vo rok od tri dena (mora{) da se iseli{.  

 
Istniejemy tylko my i nas macie zadowolić! Jasne?! 
Postoime samo nie i nas treba da ne zadovolite! Jasno?! 

 
Paradigmite na mieć + infinitiv upotrebeni so imperativno 

zna~ewe imaat idninska vremenska proekcija.  
 

3.3. So konstrukciite mieć + infinitiv mo`e da se izrazuva i 
admirativno zna~ewe, t.e. iznenadenost, za~udenost, ironija, so koe 
emotivno se markira porakata koja se prenesuva. 
 

– I to ma być miłość?! 
I toa treba da bide qubov?! / I toa mi bilo qubov?!   

  
To ma być współpraca?! 
I toa treba da bide sorabotka?! / I toa e sorabotka?! 

 
Tak świętujecie Dzień Pański! Wstydźcie się! I to ma być wasza 

pokora! 
Taka slavite Sveta Nedela! Sramete se! I toa e va{ata 

pokornost! 
     

Upotrebata na konstrukciite mieć + infinitiv so 
admirativnoto zna~ewe uka`uva na nedoverba, iznenaduvawe i sl. vo 
sega{na sostojba. Naj~esti se primeri so glagolot być kako mati~en. 
 

3.4. Konstrukciite mieć + infinitiv upotrebeni so potenci-
jalno zna~ewe izrazuvaat mo`nost, verojatnost, po`elnost da se iz-
vr{i dejstvoto ili nastanot. Informacijata za vremenskata pro-
ekcija na ovie konstrukcii se ~ita od kontekstot. 
   

To właśnie Lestek miałby zlikwidować w Gnieźnie ośrodek kultu 
pogańskiego. 

Lestek navodno/najverojatno go likvidiral centarot na 
paganskiot kult vo Gwezno.  
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W zamian Mussolini miałby nakłonić Hitlera do zwołania konferencji, 
w której poza mocarstwami "monachijskimi" udział miałby wziąć Związek 
Radziecki, Hiszpania i Polska.  

Vo zamena Musolini trebalo da go nagovori Hitler da svika 
konferencija na koja osven golemite monarhisti~ki dr`avi u~estvo 
bi trebalo da zemat i Sovetskiot Sojuz, [panija i Polska.   
    

Według agencji Associated Press Hasek miałby zarabiać 7-8 mln 
dolarów rocznie. 

Spored agencijata Associated Press Hasek bi trebalo da 
zarabotuva 7-8 milioni dolari godi{no. 
 

Oszustwo miałoby polegać na pozorowaniu za pomocą środków 
farmakologicznych, że organizm, który zamieszkują, jest młodszy niż w rzeczywistości. 

Izmamata bi trebalo da se sostoi od simulacija za pomo{ na 
farmacevtskite centri... 
 

Vo kontekstot na prvite dva primera konstrukcijata mieć + 
infinitiv so potencijalno zna~ewe izrazuva minata vremenska 
proekcija, dodeka od kontekstot na drugite dva primera se ~ita upo-
treba na mieć + infinitiv vo potencijal so idna vremenska 
proekcija.   
 

4. Zaklu~ok 
  

Na krajot mo`e da se istakne deka iako konstrukciite so 
glagolot HABERE + participium perfecti passivi (-n/-t particip) vo 
polskiot jazik go izrazuvaat staroto perfektno zna~ewe, sepak ne se 
vbrojuvaat vo klasi~nata paradigma na minati vremiwa vo ovoj 
jazik. Ovie konstrukcii "ne se potpolno gramatikalizirani" 
(Topoliwska, 2000 : 69). Konstrukciite so glagolot ESSE + 
pasivniot -n/-t particip naj~esto izrazuvaat pasivno zna~ewe, 
dodeka pak onie so t.n. aktiven particip na -ący imaat opisno 
zna~ewe, opi{uvaat nekakov kvalitet. Ovie poslednive pretstavu-
vaat, kako {to be{e spomnato pogore, semanti~ki ograni~ena serija 
i se porazli~ni od site drugi opi{uvani konstrukcii. Konstruk-
ciite so HABERE + infinitiv se javuvaat so razli~ni varijanti na 
zna~ewe na modalnata kategorija na non-konfirmativot pri {to 
izrazuvaat minata i idna vremenska proekcija (dubitativ, impe-
rativ, potencijal), a poretko sega{na (admirativ). 
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