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1. Wstp

Zagadnienia morfotaktyczne nie s wspóczenie czsto podejmowane, a sama
morfotaktyka ma do krótk histori na gruncie polskim, na co zwróci uwag
B. Kreja we wstpie do tomu studiów Z morfologii i morfotaktyki wspóczesnej
polszczyzny, stwierdzajc, e „morfotaktyka jest w polskiej literaturze jzykoznawczej czym nowym nie tylko jako termin, ale przede wszystkim jako problem badawczy” [Kreja 1989: 7]. I cho od czasu opublikowania tej opinii mino
ponad dwadziecia lat, sowa te nie straciy na aktualnoci. Brakuje bowiem
opracowa prezentujcych obustronn czliwo formantów oraz opisujcych
jej ograniczenia. Zwykle mamy do czynienia z pracami ograniczajcymi si do
analizy poszczególnych suksów czy preksów.
Powstanie Sownika gniazd sowotwórczych wspóczesnego jzyka polskiego1,
stanowicego du baz wstpnie opracowanego i pogrupowanego materiau sowotwórczego, otwiera nowe perspektywy badawcze, na które zwracaj uwag
zarówno H. Jadacka, jak i M. Skaryski, twierdzc, e opisy gniazdowe mog
by „materiaow podstaw opisów morfotaktycznych” [Skaryski 1999: 161]
czy morfonologicznych [Jadacka 1995: 184]. Sdz wic, e mona wykorzysta
i materia, i wspomniane inspiracje w analizie czliwoci suksów. Podstawowe
polskie kompendia sowotwórcze opisuj bowiem waciwoci poszczególnych
formantów, typy i kategorie sowotwórcze, które tworz lub wspótworz, cechy
poszczególnych technik derywacyjnych, a tylko sporadycznie charakteryzuj czliwo formantów, zwykle lewostronn (patrz: rozdz. Stan bada). Zaprezentowana
analiza moe cho w czci wypeni t luk i uzupeni wiedz o systemie sowotwórczym polszczyzny.

1
T. I Gniazda odprzymiotnikowe [dalej SGS-1] i II Gniazda odrzeczownikowe [dalej SGS-2]
pod red. H. Jadackiej, Kraków 2001, t. III Gniazda odczasownikowe [dalej SGS-3] i IV zawierajcy gniazda od innych czci mowy [dalej SGS-4] pod red. M. Skaryskiego, Kraków 2004.
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Zagadnienia morfotaktyczne nie ciesz si wspóczenie duym zainteresowaniem polskich jzykoznawców. Podstawowe dla tej dziedziny prace powstay
w latach 70. i 80. – Krystyny Kowalik Budowa morfologiczna przymiotników
polskich [Kowalik 1977], Z morfotaktyki tematów rzeczownikowych wspóczesnego jzyka polskiego [Kowalik 1979] i rozdzia Morfotaktyka, zamieszczony
w podrczniku akademickim Gramatyka wspóczesnego jzyka polskiego, pod
red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego, H. Wróbla2 [Kowalik 1998] oraz
monograa Kazimierza Michalewskiego Dystrybucja polskich rzeczownikowych
formantów przyrostkowych [Michalewski 1984]3.
Najczciej badacze skupiaj si jednak na opisywaniu czliwoci poszczególnych morfemów, aksów prostych czy kocówek eksyjnych. Wskazuj na ograniczenia wynikajce z przynalenoci kategorialnej leksemu (rdzenia), bdcego
podstaw sowotwórcz, zakoczenia tematu (rzadziej jego nagosu i ródgosu4)
czy nagosu suksu. Jedynie czliwo formantów wystpujcych w hipokorystykach imiennych i suksów deminutywnych5 maj nieco bogatsz literatur [np.
Kallas 2010, Malec 2001, wczeniej Umiska-Tyto 1985, 1986 oraz Szymanek,
Derkach 2005, Szymanek 2010, Manova, Winternitz 2011].
Pewnych informacji o czliwoci suksów dostarczaj jednak prace powicone zagadnieniom derywacji, a zwaszcza sowotwórstwu rzeczownika. Formacje
odrzeczownikowe cieszyy bowiem duym zainteresowaniem jzykoznawców6,
w duej mierze ze wzgldu na technik sowotwórcz7 – suksacj, a i nadal
2

Pierwsze wydanie w 1984 roku.
Szczegóowe informacje na ten temat zawarte s w dalszej czci pracy (rodz. 2.2. Morfotaktyka).
4
B. Kreja wskazuje na rol ródgosu i nagosu w repartycji suksów -aln(y) i -arn(y) (obecno l lub r w temacie) [Kreja 1989: 78-81].
5
Gównie w zdrobnieniach drugiego stopnia.
6
Take ze wzgldów semantycznych.
7
Jak podkrela Krystyna Kleszczowa, opisujc przyczyny umacniania si derywacji odrzeczownikowej, „w analizach sowotwórczych nacisk kadzie si na elementy formotwórcze” [Kleszczowa 2010b: 61].
3
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przykuwaj uwag, cho gównie z innych przyczyn: derywacj ujemn8, paradygmatyczn, obecno w zoeniach bezinterksalnych9, rzadziej ze wzgldu
na nowe – genetycznie obce suksy (suksoidy). Prace te skupiaj si zwykle na
omówieniu lewostronnej czliwoci suksów, a wic na charakterystyce wygosu
tematu sowotwórczego.
Stworzona przez J. Rozwadowskiego psychologiczna teoria dwuczonowoci
struktur jzykowych [Rozwadowski 1960], sformuowana na pocztku ubiegego
wieku (w 1904 r.), zreinterpretowana w latach 60. przez W. Doroszewskiego10
w postaci teorii logiczno-syntaktycznej11 [Doroszewski 1962, 1982a,b], oraz prace
S. Szobera, w których postulowa odrónianie ywych i martwych czstek sowotwórczych [Szober 1925: 52], stworzyy podwaliny sowotwórstwa synchronicznego, zwróciy bowiem uwag na procesy psychiczne lece u podstaw tworzenia
nazw z dwóch nierównorzdnych czonów i zmieniajc si w czasie wiadomo
mówicych [Szober 1924: 131]. Stay si inspiracj dla wielu prac z zakresu sowotwórstwa opisowego12, i szerzej – morfologii, powstajcych w rodowisku krakowskim, warszawskim i gdaskim. Nie bez wpywu pozostay prace rosyjskich
i czeskich badaczy [Vinokur 1939, 1946; Vinogradov 1953a, 1953b; Smirnickij
1956; Horecký 1959; Dokulil 1962 (tum. pol. 1979)].
W toku wieloletnich dyskusji i sporów zdeniowano podstawowe dla tej
dyscypliny terminy: derywat synchroniczny, parafraza sowotwórcza, formant
sowotwórczy, typ sowotwórczy, kategoria sowotwórcza. Opisano funkcje formantów i typy derywacji, sklasykowano formanty, okrelono status formantów
jednostkowych, dostrzeono rónorodno typów relacji motywacyjnych (w tym
onomazjologiczn). Próbowano ustali granic midzy synchroni a diachroni,
która jest pynna i zalena od wiedzy uytkownika jzyka.

2.1. Sowotwórstwo rzeczownika
Naturalnym tem rozwaa o kombinatoryce suksalnej w prostych derywatach
odrzeczownikowych s zagadnienia dotyczce wspóczesnego sowotwórstwa rzeczowników, a zwaszcza derywatów pochodnych od leksemów nalecych do tej
czci mowy. Mona tu wskaza prace szczegóowe i opracowania o charakterze
8

Cho zwizki pomidzy przyczaniem suksów a obserwowanymi uciciami nie eksyjnej
czci tematu te pojawiaj si w nowszych pracach [Kapro-Charzyska 2005].
9
Zastosowaam tu jeden z wielu terminów funkcjonujcych w opisie wyrazów zoonych,
które powstay bez udziau interksów, czsto z uciciem czci podstawy pierwszego czonu
(przegld terminów prezentuje K. Waszakowa 2005: 48-65).
10
Jej ksztatowanie, zdaniem M. Skaryskiego, obejmowao mniej wicej sze dziesit lat
[Skaryski 1999: 16].
11
Cho w niej nieistotna bya granica midzy synchroni a diachroni.
12
Cho nie tylko, równie dla sowotwórstwa diachronicznego (genetycznego).
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ogólnym13, rónice si take przyjt metod opisu i materiaem wyjciowym,
poddawanym analizie.

2.1.1. Analiza dwuczonowa
Na gruncie analizy dwuczonowej do szczegóowo opisano procesy derywowania rzeczowników pochodnych, a take derywatów odrzeczownikowych.
Prace powicone tym zagadnieniom mona podzieli na te, które opisuj rzeczowniki pochodne14 ze wzgldu na zastosowan technik sowotwórcz, typ
podstawy, waciwoci stylistyczno-semantyczne derywatu oraz status leksykograczny wyrazu pochodnego. Std, uwzgldniajc pierwsze z wymienionych wyej kryteriów podziau, mona wyróni prace, które dotycz derywatów paradygmatycznych (np. Waszakowa 1991c i 1996a15, Kreja 1974, 1975b;
Kurzowa 1974), ujemnych (np. Kapro-Charzyska 200516, Waszakowa 1991d,
Miecznikowska 2002a,b), alternacyjnych (w rozumieniu alternacji jakociowej; np.
Nagórko 2002: 184-185) oraz suksalnych (z udziaem przyrostków rodzimych
i genetycznie obcych, np. Grzegorczykowa, Puzynina 1979, 1984b; Waszakowa,
1989b, 1990b, 1993b, 1994). Opracowania dotyczce tego typu derywatów maj
charakter ogólny lub s monograami wybranych suksów17 (por. np. Kreja
1969, 1977, 1980, 1991/1992, 1993, 1994a, 1994b, 1994c; Waszakowa 1988a,
1988b, 1989a, 1990a, 1991a, 1991b; Morawski 1931, 1933, 1936; Lubaczewska
1982; Dunaj 1993; Kwiek-Osiowska 1988a, 1988b; Malec 1987; Truszkowski
1954, 1955);
Warto te zwróci uwag na teksty przedstawiajce produktywno formantów
[Waszakowa 1983, 1996b, 2005, 2007b; Jadacka 2001, Kwiek-Osiowska 1988c]
lub produktywno typu sowotwórczego [Satkiewicz 1969; Kleszczowa 1993,
2001; Mycawka 2001].
Jeli za kryterium podziau przyjmiemy typ podstawy sowotwórczej opisywanych rzeczowników pochodnych, to moemy wskaza prace, które opisuj
derywaty ze wzgldu na przynaleno kategorialn podstawy (rzeczowniki odrzeczownikowe18 – np. Pomianowska 1963, oraz rzeczowniki pochodne od wyrazów
nalecych do innych czci mowy – Grzegorczykowa, Puzynina 1984b), albo
13
Na przykad Brodowska-Honowska 1967, Grzegorczykowa 1969, Grzegorczykowa 1974;
Grzegorczykowa, Puzynina 1984a; Nagórko 2002.
14
W poniszym zestawieniu ograniczam si do prac, które dotycz derywatów prostych
i uwzgldniaj perspektyw synchroniczn w ich opisie.
15
Praca ta zawiera bibliogra dotyczc derywacji paradygmatycznej (do 1988 r.).
16
Wraz z bibliogra zwizan z tym typem derywacji (do 2005 r.).
17
Bardzo liczne prace bdce diachronicznym opisem formantów, np. K. Dugosz-Kurczabowej czy M. Szymczaka. Szczegóowy wykaz znajduje si w monograi K. Waszakowej [Waszakowa 1994].
18
Nalece do leksyki gwarowej.
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na jej pochodzenie (podstawy rodzime i genetycznie obce – Waszakowa 1988b,
1993a, 1994, 2007d, 2007e, 2009, 2012; Walczak 1992).
S wreszcie prace, które ze wzgldu na temat, mona podzieli na powicone ogólnym problemom derywacji rzeczownika (np. Laskowski 1966, 1971;
Pomianowska 1963, Smókowa 1994, Grzegorczykowa, Puzynina 1984a) oraz
szczegóowe, dotyczce
a) nacechowania stylistycznego lub ekspresywnego derywatów19 [Grabias 1974,
1978a, 1978b, 1981a, 1988; Kreja 1969; Waszakowa 1991d; Satkiewicz
1978; Buttler 1979, Buttler 1982a20; Laskowski 1973b];
b) waciwoci semantycznych (poszczególnych kategorii sowotwórczych lub
opisy ogranicze w tworzeniu rzeczowników do nich przynalenych, np.
Kleszczowa 1977, 1981; Kreja 1964, 1975a, 1985, 1991; Puzynina 1969;
Dugosz 2009);
c) zagadnie normatywnych – Kucaa 1986, Szymczak 1977, Kreja 1977
i 1980, Miodek 1979, Reczek 1987, Urbaczyk 1987, Satkiewicz 1971
i 1972, Buttler 1989, 1990, Jadacka 1999, 2001.
Mona wreszcie, uwzgldniajc ostatnie z wczeniej wymienionych kryteriów,
czyli status utworzonego sowa, wskaza prace, w których przedmiotem opisu
s okazjonalizmy, indywidualizmy, profesjonalizmy i formacje potencjalne21 –
np. Adamiszyn 1991a, 1991b, Chruciska 1978, Grzegorczykowa 1969, Kudra
1996 i 2001, Puzynina 1966, Smókowa 1976, i 1989, Smókowa, Tekiel 1977,
Zagrodnikowa 1982, Waszakowa 2007a, 2007c.
Rzeczownik by te opisywany jako punkt wyjcia – wyraz motywujcy derywaty (czasowniki, przymiotniki) – Grzegorczykowa 1969; Kallas 1984; Kurkowska
1954; Nagórko 1987, Strutyski 1979, Kwiek-Osiowska 1992.
Szczególne miejsce zajmuj jednak te opracowania, które w caoci lub w czci dotycz suksów, a zwaszcza ich czliwoci (z podstawami), pochodzenia
i funkcji.
Pierwszym z takich kompendiów jest Sowotwórstwo wspóczesnego jzyka
polskiego. Rzeczowniki suksalne rodzime, autorstwa R. Grzegorczykowej
i J. Puzyniny. Ta obszerna i szczegóowa praca, odwoujca si do zaoe strukturalizmu praskiego, zawiera wstp teoretyczno-metodologiczny porzdkujcy
i wyjaniajcy podstawowe pojcia (morfem, wyraz pochodny genetycznie i synchronicznie, podstawa sowotwórcza, temat, derywat prosty, wyraz zoony) oraz
omawiajcy budow i hierarchi formantów sowotwórczych.

19
Niekiedy zagadnienia sowotwórcze s czci rozwaa o cechach i funkcjach polszczyzny
potocznej, np. Luba 2003.
20
W czci pracy omawiane s równie derywaty, które s skrótami orzecze imiennych
(o znaczeniu ‘by ’ lub ‘sta si’, np. nygusowa).
21
Czas powstania lub zarejestrowania neologizmów sowotwórczych bywa przedmiotem werykacji – por. np. Wawrzyczyk 1992, 1993, 1994, 1998, 1999; Wierzcho 2010.
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W opisie aksów zwraca uwag upowszechnienie poj : konektyw22, inwariant
formantowy23 i wariant tekstowy formantu24, a w charakterystyce pochodnoci
znaczeniowej – uwzgldnienie obok derywatów semantycznych równie derywatów onomazjologicznych, istotnych ze wzgldu na mechanizm ich powstawania (metafora, porównanie, stae cechy niedenicyjne) i czsto wystpowania
w sownictwie botanicznym i zoologicznym.
Praca zawiera równie omówienie komplikacji zwizanych z ustalaniem kierunku motywacji, który w znaczcy sposób wpywa na wydzielenie formantu
(opis sowotwórczy z zaoeniem jednego kierunku motywacji: prymat relacji
znaczeniowych wobec formalnych; opis z zaoeniem pochodnoci wzajemnej:
oddanie rzeczywistych procesów wyrazotwórczych i uwzgldnienie intuicji jzykowej uytkowników jzyka; wielomotywacyjno w opisie wyrazów pochodnych: motywacja bezporednia i porednia, równolega, gówna i towarzyszca).
Podstaw materiaow zaprezentowanej tam analizy stanowiy wyrazy zawarte
w Sowniku jzyka polskiego W. Doroszewskiego25, bdce derywatami nalecymi do sownictwa rodzimego. Przyjte zaoenia pozwoliy na wyodrbnienie
255 suksów rodzimych (niejednostkowych), które nastpnie zostay przedstawione
wedug grup formantów z podstawowym elementem spógoskowym (spógoska
wygosowa przed kocówk eksyjn) i przynalenoci kategorialnej podstawy
(derywaty odczasownikowe, odrzeczownikowe itp.) oraz opatrzone informacjami
dotyczcymi produktywnoci formantu.
Wród wielu aksów budujcych derywaty rzeczownikowe znaczn grup
tworz suksy doczane do podstaw rzeczownikowych. W ich charakterystyce
zwraca si uwag na lewostronn czliwo i/lub ucicia towarzyszce procesowi
derywacji, np. opis suksu -c(a)26 zawiera informacj dotyczc ucinania suksu
-stw(o) (przy przyjciu motywacji rzeczownikiem na -stw(o)) [Grzegorczykowa,
22
Wedug autorek: czstki rozbudowujce warianty podstawowe formantów [Grzegorczykowa,
Puzynina 1979: 16], traktowane jako swoisty typ jednostkowych ilociowych alternacji tematowych
[Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 17]. Termin ten zosta zaczerpnity z pracy Krystyny Netteberg
[1961].
23
Jak podaj badaczki: „Jako inwariant pewnej grupy formantów traktujemy formant aksalny samodzielny (tj. wyodrbniony na podstawie motywacji jedynej lub gównej w przynajmniej
dwóch wyrazach), wystpujcy jako cz skadowa (wygosowa, bez adnych przestawie i opuszcze gosek) formantów bardziej rozbudowanych, pod warunkiem, e zakres funkcji tych ostatnich
mieci si w zakresie funkcji formantu najmniej rozbudowanego (tj. kandydata na inwariant).
Funkcje rozumiemy tu bardzo ofólnie: jako mutacj, modykacj, transpozycj (...). Wspólny
inwariant wyodrbnia si tylko dla wariantów o tej samej charakterystyce eksyjnej, któr w opracowaniu traktujemy jako istotn cech formantu” [Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 15].
24
To „odmianki tekstowe, fonetycznie uwarunkowane, np. -iniec -yniec” [Grzegorczykowa,
Puzynina 1979: 16].
25
Z pominiciem sownictwa gwarowego, przestarzaego, dawnego i indywidualizmów.
26
Autorki posuguj si zapisem -ca, bez wyodrbniania kocówki eksyjnej (ze wzgldu na
prostot i uniknicie „dziwnych zapisów typu -arni(a), nieuniknionych przy zapisie ortogracznym”
[Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 16].
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Puzynina 1979: 53, 56-57]. Znajdujemy tu równie uwagi dotyczce statusu i znaczenia derywatów z omawianym suksem ( to wyrazy rzadko uywane, czste
w opisach specjalistycznych dotyczcych przeszoci, wycznie nazwy osobowych
subiektów czynnoci). Liczne przykady egzemplikuj równie duy udzia zoe wród omawianych struktur. Charakterystyk uzupenia wykaz odnotowanych
alternacji spógoskowych i wspomniana wczeniej informacja o ucinaniu suksu
(lub suksoidu) -stw(o).
Autorki wydzieliy w synchronicznych derywatach odrzeczownikowych suksy
rzeczownikowe, które zaprezentoway w porzdku uwzgldniajcym wygosow
spógosk formantu27, np. w punkcie, zawierajcym przyrostki z podstawow
gosk -c-, znalazy si nastpujce formanty: -c(a)m28, -erc(a), -awc(a), -owc(a),
-ec, -eniec, -iniec, -awiec, -owiec, -ic, -ic(a), -nic(a), -enic(a), -alnic(a), -ennic(a),
-ownic(a), -awic(a), -owic(a). Rónice ortograczne, zwizane z zapisem danej
goski (np. ze sposobem zapisu mikkoci), nie wpyway na kwalikacj, np.
przyrostki zawierajce wygosow spógosk - - zostay umieszczone w jednej
podgrupie: -ta , -i , -y , -isi(a), -o , -u , -usi(a).
Jak wykaza Roman Laskowski, rodzime przyrostki rzeczownikowe prymarne, proste (tzn. takie, których dalsza analiza morfonologiczna jest niemoliwa
[Laskowski 1973b: 136]) maj korpus suksalny29 asylabiczny lub jednosylabowy,
a w jego formie wystpuj maksymalnie trzy morfonemy30. Element spógoskowy
jest obligatoryjny, a wokaliczny ma charakter fakultatywny, odwrotnie ni w przyrostkach czasownikowych [Laskowski 1973b: 137]. Jak wykazuje badacz, „segment
spógoskowy w przyrostkach rzeczownikowych zawsze wystpuje w wygosie
korpusu suksalnego, stanowic jednoczenie sygna prawej granicy morfemu”
[Laskowski 1973b: 137] i moe by zbudowany z jednego, dwu lub trzech morfemów spógoskowych [Laskowski 1973b: 138]. Od liczby morfemów spógoskowych uzalenione jest wystpowanie segmentu samogoskowego, który uzupenia
korpus suksalny. Jeli wic wystpuj trzy morfonemy spógoskowe, to nie ma
27
Wystpujca po spógosce samogoska jest bowiem kocówk eksyjn, np. goska a w suksie -c(a).
28
W odrónieniu od -c(a) (wyodrbnionego w derywatach odliczebnikowych trójca, dwójca,
rodzaju eskiego). Puzynina i Grzegorczykowa stosuj skróty: m oznaczajcy formant nadajcy
derywatom rodzaj mski,  – eski, n – nijaki, odm. prz. – odmiana przymiotnikowa, l.mn. –
liczba mnoga [Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 51]. Oznaczenie te podaj w indeksie dolnym,
bezporednio przy suksie (jedynie skrót l. mn. zamieniam na lm.).
29
Korpus suksalny to „cz przyrostkowego formantu sowotwórczego pozostaa po odciciu kocówek eksyjnych” [Laskowski 1973b: 136]. Jak zaznacza R. Laskowski [Laskowski 1973b:
136], to „zmodykowana wersja terminu wprowadzonego przez M. Brodowsk-Honowsk” [1967:
39 i n.].
30
Wedug Laskowskiego morfonem to jednostka formy jzykowej o wyszym stopniu abstrakcji ni fonem. Abstrahowanie obejmuje bowiem oprócz kontekstu fonologicznego równie
kontekst morfologiczny, np. morfonem {t} jest realizowany w rónych kontekstach morfologicznych
jako fonem t, c, , a morfonem { } jako rz (fonem ž) i r [Laskowski 1973b: 134].
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ju miejsca na element samogoskowy (w polszczy nie wystpuje zaledwie jeden
taki przyrostek -stw(o)) [Laskowski 1973b: 138].
W swojej szczegóowej analizie Laskowski dochodzi do wniosku, e budowa
przyrostków zaley od ich nacechowania ekspresywnego. Suksy ekspresywne
budowane s bowiem z udziaem samogosek zaokrglonych (o, u)31 oraz spógosek szczelinowych (bezd wiczne, niewargowe) i pynnych32, a neutralne (nieekspresywne) – z samogosek a, i33 oraz spógosek zwartych (bezd wicznych,
niewargowych i nosowych (niewargowych)34.
Wymieniony i omówiony przez Jadwig Puzynin i Renat Grzegorczykow
183-elementowy zbiór rodzimych formantów, doczanych do podstaw rzeczownikowych, zosta uzupeniony przez K. Waszakow grup 114 suksów genetycznie obcych35, funkcjonujcych wspóczenie w polskim systemie sowotwórczym.
Podstaw materiaow36 – oprócz wyrazów odnotowanych w Sowniku jzyka
polskiego W. Doroszewskiego – stanowiy sowa pochodzce z pó niejszych róde: Sownika jzyka polskiego M. Szymczaka i Suplementu do tego sownika,
z prasy i kartoteki Obserwatorium Jzykowego Instytutu Jzyka Polskiego PAN
oraz nowe wyrazy zasyszane (z radia, telewizji, ogosze itp.). Lista suksów
doczanych do podstaw rzeczownikowych zostaa sporzdzona w podobny sposób, tzn. ze wzgldu na kocow spógosk, np.: z podstawowym -d-: -ad(a),
-jad(a)37, -inad(a), -onad(a), -i/yd, -oid, -id(a)38, -oid(a), -id(y)blp., -and39, -ard.
Wykaz ten naley uzupeni o kilka nowszych suksów: -oliad(a), -cj(a),
-i/yzacj(a), -alizacj(a), -eri(a), które zostay omówione w pó niejszej pracy teje
autorki [Waszakowa 2005].
Zdaniem Romana Laskowskiego struktura morfonologiczna suksów obcych
znacznie odbiega od struktur charakterystycznych dla rodzimych rzeczownikowych
przyrostków sowotwórczych, wystpuj w nich powiem inne korpusy suksalne,
np. -j-, oraz odmienne poczenia morfonemów, np. at, it, nt, zm [Laskowski 1973b:
137]. K. Waszakowa do tych odmiennych korpusów suksalnych zalicza: -cj-,
-dj-, -rj-, -lj-, -gj-, -nt-, -nd-, -ns-, -ng-, -zm-, -az-, -ez-, -oz-, -it-, -il-, -um-, -je-,
-rd-, -od-, -ss-. Za wyrónik obcoci uznaje te wystpowanie dwóch samogosek
31

Tylko sporadycznie wystpuj inne, np. a (-al, -as), i (-i ), e (-el) [Laskowski 1973b:
140-141].
32
Czasami te , wyjtkowo {j} [Laskowski 1973b: 140].
33
Wyjtkowo w pozycji przed {t} pojawia si samogoska o [Laskowski 1973b: 140].
34
Sporód pynnych tylko {} w suksie -arz [Laskowski 1973b: 140].
35
Doczanych do podstaw rzeczownikowych (sporód 135 obcych suksów, odnotowanych
w tej pracy).
36
Praca ta pomylana bya jako kontynuacja syntezy R. Grzegorczykowej i J. Puzyniny, std
przyjto w niej podobne zasady doboru materiau i sposobu opracowania [Waszakowa 1994: 55].
37
Ortogracznie take -iad(a).
38
Formant jednostkowy.
39
Jw.
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w korpusach: -ai-, -ei-, -oi- i -eu- oraz obecno gosek j i z w pozycji wygosowej
korpusu. Za ich cech charakterystyczn uwaa te brak gosek b, c, , , , , x
w wygosach [Waszakowa 1994: 43-44]. Rónice dotycz te innych waciwoci.
W przeciwiestwie do korpusów rodzimych (asylabicznych lub jednosylabowych)
s zasadniczo sylabiczne (poza -j-, np. w suksie -j(a), -ium) i obligatoryjnie maj
w swoim skadzie samogosk (znów poza tymi z wygosow jot, np. -cj(a)),
zwykle a, i/y oraz e [Waszakowa 1994: 45-46].
K. Waszakowa podkrela te, e znaczna cz derywatów z formantami
obcymi dziedziczy nacechowanie stylistyczne podstawy. Zdaniem badaczki wikszo formacji naley do sownictwa erudycyjnego, a „suksy obce, wyabstrahowane z wyrazów zapoyczonych, najczciej reprezentuj ten sam styl, jaki cechuje
ich podstawy sowotwórcze” [Waszakowa 1994: 222]. Cz sów pochodnych
ma nacechowanie ekspresywne wynikajce z braku harmonii stylistycznej elementów je wspótworzcych, np. do tematu sowa potocznego, ekspresywnego
doczany jest suks o wyspecjalizowanym znaczeniu zwizanym z funkcjonowaniem w okrelonej odmianie jzyka, np. terminologiczny -i/yzm: dodupizm. Jak
twierdzi D. Buttler40 „istot sowa ekspresywnego stanowi kontrastowe zestawienie elementów morfologicznych” [Buttler 1979: 89].
Rzeczowniki staj si take podstaw derywatów nalecych do innych czci
mowy, gównie przymiotników i czasowników. Te pierwsze41 powstaj gównie
w wyniku suksacji lub derywacji paradygmatycznej, drugie – przede wszystkim
derywacji paradygmatycznej, rzadziej suksacji42.
Przegld suksów wykorzystywanych do tworzenia przymiotników odrzeczownikowych zawiera rozdzia Sowotwórstwo przymiotników (zamieszczony
w Gramatyce wspóczesnego jzyka polskiego), autorstwa K. Kallas [Kallas 1984],
w którym znajdujemy take informacje dotyczce funkcji omawianych formantów.
Lista przyrostków doczanych do podstaw rzeczownikowych obejmuje 22 formanty: -ow(y), -n(y), -own(y), -arn(y), -aln(y), -iczn(y), -sk(i), -arsk(i), -ask(i), -n(i),
-owat(y), -at(y), -ist(y), -ast(y), -an(y), -in(y), -iw(y), -aw(y), -liw(y), -cz(y), -nicz(y).
Badaczka podkrela, e na dobór przyrostków wpywaj czynniki formalne
i semantyczne, a wystpowanie niektórych suksów jest uzalenione fonologicznie (np. formatów -ijsk(i), -ejsk(i), -ajsk(i) i -sk(i) [Kallas 1984: 428].
Wikszo przyrostków w przymiotnikach odrzeczownikowych – w przeciwiestwie do suksów tworzcych przymiotniki odprzymiotnikowe – cechuje si
brakiem specjalizacji funkcjonalnej, co prowadzi do tego, e „typ relacji zaley
od treci rzeczownika podstawowego i rzeczownika okrelanego, a nie od jakoci formantu” [Kallas 1984: 431]. Najlepszym przykadem s formanty -ow(y)
40

Podobnie widzi to zjawisko S. Grabias, omawiajc przykad deburdelizacja [Grabias
1978a: 97].
41
Nadal koncentrujemy si na derywatach prostych, w tworzeniu derywatów zoonych uczestniczy bowiem take interksacja.
42
Na przykad formanty -i/yk(owa), -i/yz(owa).
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i -n(y), które uczestnicz we wszystkich typach relacji semantycznych43. Bez
kontekstu przymiotniki odrzeczownikowe s wieloznaczne, co ujawnia si w ich
ogólnikowych denicjach sownikowych: ‘dotyczcy czego, zwizany z czym’
lub w wymienianiu niektórych z moliwych uszczegóowie [Kallas 1984: 409;
Grzegorczykowa 2010: 147]. Zagadnieniom tym powicano wiele uwagi zarówno
w przeszoci [por. Kurkowska 1954, Nagórko 1987, Grzegorczykowa 1982], jak
i wspóczenie [Nagórko 2002, Jadacka 2001, Kiklewicz 2008, Grzegorczykowa
2010]. W opinii R. Grzegorczykowej opracowania przymiotników odrzeczownikowych oparte na semantyce predykatowo-argumentowej nie day rezultatu w peni
zadawalajcego, poniewa najbliszy kontekst jzykowy nie pozwala na waciw
interpretacj znacze niektórych pocze. Niezbdna – jej zdaniem – jest jeszcze
wiedza sytuacyjna, pozajzykowa, tak wana w komunikacyjnej teorii dyskursu
i jzykoznawstwie kognitywnym (teoria „stapiania”, inaczej integracji pojciowej).
Badaczka zwraca te uwag na brak szczegóowych opisów zakresu derywacji przymiotników odrzeczownikowych. W opracowaniach sowotwórczych
– jej zdaniem – do ogólnikowo omawia si te kwestie i podaje, e nie tworzy
si na ogó przymiotników od rzeczowników abstrakcyjnych (od czystych nazw
czynnoci, typu palenie, chodzenie, nazw abstrakcyjnych cech, typu dobro, biao ) [Grzegorczykowa 2010: 153]. Równie abstrakta z suksem -stw(o), typu
donosicielstwo, nauczycielstwo, derywowane od rzeczowników konkretnych, nie
buduj przymiotników typu *nauczycielstwowy, by moe ze wzgldu na istnienie adiektiwów z suksem -sk(i) (donosicielski, nauczycielski), które formalnie
wywodz si od rzeczowników osobowych, a semantycznie nawizuj równie
do abstraktów [Grzegorczykowa 2010: 154]. Badaczka kreli te obraz zagadnie
derywacyjnych, które s warte zbadania, np. dlaczego brak jest derywatów przymiotnikowych od rzeczowników typu pro ba, zdrada oraz od rzeczowników konkretnych typu but, naro l, a take przymiotników ogólnorelacyjnych (‘zwizany
z”) od rzeczowników osobowych: córka, m. Rozwaania te koczy wniosek,
dotyczcy istnienia – w procesie tworzenia przymiotników odrzeczownikowych
– ogranicze, które trudno uj w okrelone reguy [Grzegorczykowa 2010: 154].
K. Kallas zwraca uwag na ograniczon dystrybucj przymiotnikowego suksu
-in(y), który jest przyczany tylko do rzeczowników nazywajcych osoby [Kallas
1984: 455]. Jednak wspóczenie jest to formant nieproduktywny, a struktury typu
matczyny, ciotczyny s dzi odbierane jako wyrazy przestarzae czy wychodzce
z uycia. Z kolei suks -an(y) nie tworzy derywatów od nazw czynnoci. Jednak
jak konkluduje K. Kallas, „wpyw czynników semantycznych na dobór formantów suksalnych jest niewielki” [Kallas 1984: 432].
Na lewostronn czliwo suksów przymiotnikowych wpywaj te inne
czynniki semantyczne, np. wyspecjalizowanie formantów (-at(y), -ist(y), -ast(y),
43
Co moe wpywa na ich znaczn produktywno [równie w przeszoci, por. Kurkowska
1954: 80-81, 92-98].
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-owat(y)) oraz formalne: fonologiczne, morfologiczne i gramatyczne. Sporód
formalnych jedynie te ostatnie zyskuj peniejszy opis w postaci tabeli, w której
przedstawiono uzalenienie dystrybucji suksu od klasy funkcjonalnej leksemów,
bdcych podstaw przymiotników [Kallas 1984: 453-454].
Brak jednak w przedstawionych pracach omówienia prawostronnej czliwoci suksów, a opis lewostronnej ogranicza si do wskazania charakterystyki
kategorialnej i semantycznej podstaw, sporadycznie zawiera bardziej szczegóowe
informacje dotyczce wygosu tematu sowotwórczego.
Czasowniki motywowane przez podstawy rzeczownikowe to w wikszoci formacje paradygmatyczne, np. woda wodowa, czad czadzie, zwaszcza od podstaw zapoyczonych, np. drink drinkowa [Waszakowa 2009: 93-95]. Tylko kilka
suksów buduje verba odrzeczownikowe, przede wszystkim genetycznie obcy aks
-i/yz(owa)44, np. dramatyzowa, bolszewizowa [por. Grzegorczykowa 1969: 59,
79], a take -n(), -n(i), -ol(i) oraz -i/yk(owa). Elementy te bywaj równie opisywane jako formanty paradygmatyczne, co szczegóowo relacjonuje K. Waszakowa
[Waszakowa 1996: 16; por. te Wróbel 1984: 499-500; Nagórko 2002: 178].
Renata Grzegorczykowa, opisujc czasowniki odimienne we wspóczesnym
jzyku polskim, zwrócia uwag na to, e:
Jedn z cech rónicych sowotwórstwo czasowników od sowotwórstwa imion jest niewielka
liczba wykadników formalnych (suksów) przy do znacznej komplikacji struktur, z czego
wynika fakt, e poszczególne formanty s obdarzone wieloma funkcjami [Grzegorczykowa
1969: 101].

Warto tu podkreli , e termin suks w cytowanej pracy obejmuje czstki
tematotwórcze czasownika, std badaczka wyrónia suksy: -a-, -owa-, -e, -i,
-oli, -n, -ni, -i/yzowa, z których jedynie cztery ostatnie bywaj wspóczenie
zaliczane do suksów sowotwórczych45. W jej interpretacji czasownik biednie
to struktura odrzeczownikowa, na co wskazuje podana parafraza ‘y w biedzie’
[Grzegorczykowa 1969: 107]. Cho naley doda , e równie dobra jest inna
‘stawa si biednym’, która pozwala na zaliczenie omawianego czasownika do
struktur odprzymiotnikowych i wyrónienia formantu -(i). Niewtpliwie przyrostek ten mona jednak wyróni w czasowniku gaganie ‘stawa si gaganem’.
Z kolei przyrostek -ol(i) zwykle suy do tworzenia struktur ekspresywnych,
np. urzdoli, biadoli, a -n(i) czsto jest wspóformantem, np. urzeczywistni,
uoczywistni [Grzegorczykowa 1969: 103].
44

H. Jadacka zaznacza, e status elementu -iz(owa) jest dyskusyjny [Jadacka 2001: 141].
Cho jest to dyskusyjne, jak relacjonuje Waszakowa: elementy -owa, -n, -e jako suksy opisuj B. Kreja [1974], R. Laskowski (w Encyklopedii wiedzy o jzyku polskim – Urbaczyk
1978) i R. Grzegorczykowa [1969, 1974], a jako formanty paradygmatyczne – Z. Kurzowa [1974],
H. Wróbel [1984], Grzegorczykowa, Puzynina [1984a] i inni [por. Waszakowa 1996: 16]. W SGS-2
przyjto, e czstka -owa ma charakter eksyjny, elementy -i/yz(owa), -n() to suksy, a czstk -ni rozbito na konektyw -n- i formant paradygmatyczny -(i).
45
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Henryk Wróbel czyni podobne spostrzeenia: „derywacja czasownikowa
cechuje si du liczb klas funkcjonalnych i semantycznych przy stosunkowo
niewielkiej iloci wykadników” [Wróbel 1984: 467]. Uwaa jednak, e wystpujce w czasownikach odrzeczownikowych suksy maj szczególny status, poniewa „ich podstawowa funkcja w morfologii czasownika polega na konstytuowaniu tematów eksyjnych” [Wróbel 1984: 467], co pozwala je uzna za formanty
paradygmatyczne. Do rzeczywistych suksów sowotwórczych – jak je nazywa
– zalicza „suksy powstae drog absorpcji morfologicznej, np. -ow-, -ol-, -w usyn-ow-i-, urzd-ol-i-, gst-ni-e-, oraz zapoyczony -iz- -yz- w typie biurokrat-yz-owa-” [Wróbel 1984: 467]. Jednak w swojej klasykacji derywatów
czasownikowych umieszcza struktury z formantem -ow(a) wród derywatów
odimiennych paradygmatycznych [Wróbel 1984: 468-469, take 496-499], podobnie czasowniki z formantem -i/yz(owa), np. morn-izowa- zalicza do struktur
paradygmatycznych [Wróbel 1984: 499-500].
Na dyskusyjny – w sensie sowotwórczym – charakter przyrostków tematowych
(-owa-, -i-, -e-) zwracay uwag R. Grzegorczykowa i J. Puzynina w rozdziale
Problemy ogólne sowotwórstwa, bdcym czci Morfologii, tomu skadowego
Gramatyki wspóczesnego jzyka polskiego [Grzegorczykowa, Puzynia 1984a].
I cho od czasu opublikowania pierwszego wydania Morfologii mino ju ponad
30 lat, w czasie których powstay podstawowe dla derywacji paradygmatycznej
prace, gównie autorstwa K. Waszakowej, to jednak nie utrwalio si powszechnie
zrozumienie istoty tej derywacji i nadal czasownikowe formanty paradygmatyczne
bywaj opisywane jako suksy sowotwórcze („przyrostki czasownikowe”).
Na istnienie ogranicze w tworzeniu przysówków odprzymiotnikowych wskazywaa Renata Grzegorczykowa [Grzegorczykowa 1969]. Sporód wielu blokad, omówionych w artykule, warto zwróci uwag na te, które odnosz si do
materiau rzeczownikowego, bdcego przedmiotem bada. Badaczka zauwaa,
e nie bywaj podstawami przysówków przymiotniki relacyjne (np. drewniany,
domowy46) oraz przymiotniki pochodne od rzeczowników nazywajcych czas lub
miejsce (niedzielny, sobotni) [Grzegorczykowa 1969: 85, 91]. W tej pierwszej grupie na uwag zasuguj przymiotniki dzierawcze i materiaowe oraz tzw. przymiotniki porównawcze, np. popielaty sweter ‘sweter o kolorze popiou’, których
46
Nawiasem mówic, struktury domowo, niedzielnie nie s chyba odbierane jako dewiacyjne,
skoro mona znale ich potwierdzenia w zasobach internetu: dzieci edukowane domowo [www.
edukacjadomowa.pl/faq2.html, dostp: 16.11.2011], jest domowo i cudnie, znów szarlotka i sernik
[rosomakowo.blog.onet.pl/Domowo, dostp: 16.11.2011], u mnie te domowo i te sernik [www.
styl.pl, dostp: 16.11.2011], tytu stylizacji: domowo [www.ubieranki.eu/stylizacje, dostp:
16.11.2011], niedzielnie, na luzie [www.familie.pl/Blogi, dostp: 16.11.2011], pozdrawiam niedzielnie [www.garnek.pl/trawka, dostp: 16.11.2011], niedzielnie i ko ciókowo [www.silvaltirion.
blox.pl, dostp: 16.11.2011]. Wspomniane formacje pojawiaj si te w tytule jednej z ksiek:
Jem domowo czyli zdrowo, Romana Chojnacka, wyd. Publika, 2008, i nazwie sklepu internetowego: domowo.pl.
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podstaw mog by rzeczowniki nazywajce cechy, abstrakty [Grzegorczykowa
1969: 86-89].

2.1.2. Sowotwórstwo gniazdowe
Rozwój sowotwórstwa gniazdowego przyniós nowe moliwoci. Analiza moga
bowiem obejmowa nie tylko pary wyrazów, lecz cae cigi sów, tworzce zbiory
derywatów utworzonych od wspólnej podstawy, zachowujcych z ni ywy zwizek znaczeniowy, oraz zespó zalenoci strukturalno-semantycznych midzy nimi.
Moliwe stao si zbadanie i opis potencjau derywacyjnego poszczególnych
leksemów wyjciowych, a take wyrazów niemotywowanych nalecych do tej
samej kategorii gramatycznej, np. rzeczowników, przymiotników, czasowników47,
liczebników48.
Mirosaw Skaryski omawia typowy paradygmat rzeczownika niemotywowanego49, do którego zalicza przymiotniki odrzeczownikowe (majce najczstsz
realizacj – 89% gniazd), deminutywa50 (64%), czasowniki dopenieniowe (42%),
nazwy atrybutywne51 (38%), ekspressiva52 (21%), nazwy dziaacza (20%), nazwy
eskie (18%), nazwy cech (15%), oraz rzadsze: nazwy miejsc (9%), czasowniki orzecznikowe (6,6%), collectiva, nazwy narzdzi, nazwy mieszkaców (2%)
[Skaryski 1986a: 43-44]. Nastpnie prezentuje, które kategorie sowotwórcze derywatów s charakterystyczne dla typowego gniazda odrzeczownikowego
i w jakich ukadach wystpuj, oraz przedstawia kontynuacje poszczególnych
skadników paradygmatu, np. deminutywa motywuj deminutywa II stopnia (a te
III stopnia i przymiotniki), przymiotniki (bdce podstaw nazw cech i przysówków), ekspressiva, nazwy atrybutywne, nazwy dziaaczy (z moliwoci kontynuacji acucha w postaci przymiotnika), czasowniki (i pochodne od nich czasowniki
preksalne oraz nazwy narzdzi [Skaryski 1986a: 45]. Badacz zarejestrowa
ogóem 124 typy acuchów sowotwórczych, maksymalnie o dugoci piciu
ogniw (V taktów). Jednak najdusze ukady, cztero- i picioogniwowe, s rzadkie. Najwiksze moliwoci derywacyjne cechuj podgniazdo przymiotnika relacyjnego (28 acuchów), który umoliwia transformacj czasownikow. W miar
oddalania si od formy wyjciowej maleje aktywno sowotwórcza derywatów,
co zdaniem Skaryskiego ogranicza produkcj
rozbudowanych formalnie (tj. o duej liczbie morfemów) i semantycznie struktur sowotwórczych, które byyby raczej mao przydatne w komunikacji. Owa maa przydatno to nie tylko

47
48
49
50
51
52

Por. Skaryski 2003a, b; Berend 2003.
Por. Skaryski 1986b, 1999, 2000.
Podstaw stanowio 400 gniazd skupionych wokó rzeczowników niemotywowanych.
Wliczono do nich nazwy istot modych [Skaryski 1986a: 43].
Doczono do tej grupy nazwy pokrewiestwa [Skaryski 1986a: 43].
Grupa ta równie obejmuje augmentatiwa [Skaryski 1986a: 43].
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trudno wymówienia i percypowania zbyt dugich cigów morfemowych, ale take trudno
interpretacyjna – bowiem im wicej w strukturze sowa morfemów sowotwórczych, a wic im
wicej potencjalnych granic podziau sowotwórczego, tym wicej moliwych baz, z którymi
uytkownicy jzyka mogliby czy dany derywat, a wic tym mniejsza czytelno derywatu
[Skaryski 1986a: 59].

Ukady dwu- i trójelementowe s spotykane najczciej, a zwaszcza rzeczownik – przymiotnik, rzeczownik – zdrobnienie, rzeczownik – przymiotnik –
przysówek; wieloelementowe maj nieliczne potwierdzenia. Zdaniem badacza
wiele modeli derywacyjnych jest wykorzystywanych rzadko, co moe wiadczy
o tym, e „system derywacyjny dysponuje jeszcze pewn rezerw modeli sowotwórczych” [Skaryski 1986a: 59].
Najpeniejszy opis waciwoci derywacyjnych rzeczownika jako bazy sowotwórczej zawiera opracowanie Hanny Jadackiej [Jadacka 1995], bdce zmodykowan wersj jej wczeniejszej monograi Aktywno  sowotwórcza polskich
rzeczowników niemotywowanych (na materiale gniazdowym) [Jadacka 1991a].
Prezentuje ono moliwoci derywacyjne rzeczowników, których aktywno jest
znacznie wiksza ni przymiotników, nastawiona na tworzenie rzeczowników
i siga nawet pitego taktu. Modele sowotwórcze s zrónicowane, co wiadczy
o „bardzo niewielkim stopniu zgramatykalizowania procesów derywacyjnych”
[Jadacka 1995: 179].
Interesujce wydaje si spostrzeenie, e „ograniczenia czliwoci formantów
nie maj chyba tak silnego wpywu na przebieg procesów derywacyjnych, jak
<<limity>> transformacji kategorialnych, którym towarzysz zmiany paradygmatów” [Jadacka 1995: 159]. Jadacka wie ograniczenia w tworzeniu czasowników
odrzeczownikowych z typem derywacji, która w wikszoci przebiega z udziaem formantów paradygmatycznych [Jadacka 1995: 161]. Blokady towarzysz
te derywowaniu przymiotników odrzeczownikowych, które w czci s tworzone równie w wyniku zmiany paradygmatu. Mona wic sdzi , e aksacja
jako technika sowotwórcza uatwia transformacje kategorialne, a w konsekwencji
umoliwia tworzenie zrónicowanego i bogatego zbioru derywatów, w których
budowie mona wyodrbni pojedyncze suksy oraz ich poczenia (w derywatach pochodnych od wyrazów motywowanych).
Aktywno wyrazów jednak zaley take od waciwoci wyrazów podstawowych, zwaszcza ich wygosu, oraz struktury formantów sowotwórczych.
Zagadnienia te omawia Jadacka, odwoujc si do pracy B. Krei [Kreja 1991],
który wykaza, e istnienie konkurencji dla rodzimych tematów, w postaci zapoycze (eglarz, marynarz), i brak tematu przymiotnikowego morn- uniemoliwiy
doczenie niektórych przyrostków, a w konsekwencji wpyny na sab aktywno rzeczownika morze. Analizowany przez badaczk materia dostarcza wielu
podobnych przykadów, dobrze egzemplikujcych opisan zaleno .
Wród innych czynników wpywajcych na moliwoci derywacyjne rzeczownika autorka omawianej monograi rzeczownika wymienia
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a) zakoczenie tematu sowotwórczego na -kt-, -ist(a), uniemoliwiajce doczenie suksu -sk(i) i w konsekwencji utworzenie derywatów odprzymiotnikowych,
b) zbyt krótki temat podstawy, zwaszcza z gosk ulegajc palatalizacji
w poczeniu z suksem (std brak jednowyrazowej nazwy uczestnika
konfederacji barskiej),
c) podobiestwo wyrazów (np. por – pora),
d) zjawiska morfonologiczne towarzyszce suksacji,
e) nisk frekwencj wyrazów (np. etaerka)53,
f) wskie, wyspecjalizowane znaczenie (przynaleno stylow, np. bagno 2.
bot.),
g) istnienie rozbudowanej frazeologii (staej i czliwej, np. sztuka) [Jadacka
1995: 164-167].
Do tych zagadnie powróc w czci analitycznej pracy.
Oprócz tej monograi powstao kilkanacie artykuów prezentujcych wybrane
aspekty derywacji odrzeczownikowej. Po pierwsze, istniej prace opisujce wpyw
czynników semantycznych na potencj sowotwórcz rzeczowników. Mona
w nich znale informacje na temat struktury gniazd sowotwórczych konstytuowanych przez rzeczowniki nazywajce pastwa (kraje) [Kallas 2003, Wanot
2007], antroponimy [Kallas 2006], czci ciaa [Malanowska 2008], rzeczowniki
zwizane z czasem [Wanot 2010], nazwy zwierzt [Nagórko 2002: 221-222].
Na ich podstawie sporzdza si paradygmaty idealne (modelowe), charakterystyczne dla poszczególnych klas semantyczno-leksykalnych. Podane egzemplikacje (realizacje modelowych paradygmatów, czyli elementy konkretnych paradygmatów) pozwalaj na wyodrbnienie w nich formantów sowotwórczych.
Badacze jednak skupiaj si na opisie typowych kategorii semantyczno-sowotwórczych, np. zdrobnie, czasami wszych klas, np. nazw periodyków czy chorób,
a nie typów sowotwórczych, std na ich podstawie nie mona opracowa penej
listy ukadów suksów czy okreli stopnia ich typowoci (powtarzalnoci). Poza
tym paradygmaty czsto zawieraj tylko elementy pierwszego taktu (I szczebla
derywacji, czyli struktury motywowane bezporednio przez rzeczowniki niemotywowane), nie mona wic na ich podstawie wyoni cigów suksów, tylko
pojedyncze formanty.
Nieco inne spojrzenie zawarte jest w tekstach, w których porównuje si gniazda
leksemów zblionych semantycznie. Jak wykazaa Monika Olejniczak, gniazda
czasowników bliskoznacznych cechuj si duym podobiestwem, obejmujcym
tosamo wykorzystywanych modeli derywacyjnych, porównywalne obcienie
acuchów i zbliony wygld grafów [Olejniczak 1999a: 13, por. te Olejniczak
1999b i Jadacka 1986].
53
Na duy wpyw czstoci uycia wyrazu centralnego na liczb derywatów w gnie dzie
zwraca te uwag Krystyna Kallas [Kallas 2006: 69].
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Po drugie, badacze poszukuj te odpowiedzi na pytanie, czy istniej sowotwórcze metody pozwalajce odróni polisemi od homonimii [Stawnicka 1991,
Jadacka 1987, Jochym-Kuszlikowa 1982, 1986]54. W tym celu analizuj gniazda
leksemów polisemicznych i homonimicznych oraz wskazuj na rónice w paradygmatach (i oczywicie w aktywnoci sowotwórczej), które pozwalaj – zdaniem
A. Nagórko – „deniowa leksem jako jedno formy i znaczenia”, co prowadzi
do traktowania polisemii jak homonimii [Nagórko 2002: 218]. H. Jadacka zwraca
jednak uwag na to, e w gniazdach homonimów wystpuje duy udzia acuchów izolowanych, a w duych gniazdach widoczne s odrbne ogniska derywacyjne (gniazda maj odmienne acuchy skupiajce najwiksz liczb derywatów). Tymczasem gniazda leksemów polisemicznych cechuj si podobiestwem
struktury (dua liczba takich samych acuchów sowotwórczych) [Jadacka 1995:
174-178]. Spostrzeenia te s niebagatelne, gdy analizujemy wpyw czynnika
semantycznego i morfonologicznego na rozwój derywacyjny wyrazu. Jednak
rozwaania te nie zawieraj informacji o czliwoci suksów czy ich ukadach.
Mog jednak znale zastosowanie w leksykograi [por. Jadacka 1990, Jochym-Kuszlikowa 1982].
Po trzecie, w pracach gniazdowych pojawiaj si zagadnienia dotyczce zwizków pomidzy wielkoci i struktur gniazda a nacechowaniem stylistycznym
leksemu czy jego pochodzeniem (wyraz rodzimy – zapoyczony) [por. Jadacka
1995: 167, Burkacka 2001 i 2010b, Przygudzka 2009 i 2010]. Zdaniem Magdaleny
Przygudzkiej istniej rónice w derywacji od podstaw rodzimych i genetycznie
obcych. Przejawiaj si one zarówno w wyborze typu suksu: rodzimy czy obcy
– obce suksy s doczane do obcych podstaw55 („obco baz przekada si wic
na obco struktur motywowanych” – Przygudzka 2010: 245], jak i typie wyrazów
pochodnych: derywaty bdce nazwami osób s liczniejsze w gniazdach z podstaw obc i zwykle te s motywowane przez rzeczowniki pochodne od czasowników o obcej genezie. W gniazdach rodzimych czasowników derywaty tego
typu s rzadsze i pochodz równie czsto od czasowników, jak i rzeczowników.
Nacechowanie stylistyczne podstawy wpywa za na wielko gniazda, liczb
modeli sowotwórczych i dugo acuchów sowotwórczych oraz na przynaleno kategorialn derywatów (gniazda leksemów ekspresywnych cechuj si
brakiem przysówków i duym udziaem rzeczowników) [Burkacka 2001: 185-195, 205-206; por. te Burkacka 2003]. Jednak decydujce jest znaczenie leksemu wyjciowego, które warunkuje struktur gniazda i liczebno poszczególnych
grup derywatów, np. przymiotników, rzeczowników [Burkacka 2001: 188-189,
206]. W pracy zawarte jest te spostrzeenie, e niektóre suksy s doczane56
54

Wystpujce w gniazdach czasownikowych – por. Czernecka 1985, 1986, Stawnicka 1991.
Spostrzeenie to nie znajduje potwierdzenia w materiale odrzeczownikowym [por. rozdz.
7.3. i Burkacka 2010]. By moe to specyka gniazd odczasownikowych.
56
W badanym materiale.
55
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wycznie (lub prawie wycznie) do podstaw potocznych, np. -uszk(a), -u(a),
-aj, -ok, -us, -owicz, -g(a), -anin(a), -owsk(i), a inne s charakterystyczne dla
derywacji od podstaw neutralnych, np. -atyk(a), -nik, -yn(i), -i/yn(a), -aw(a), -e,
-i ; -wnik, -izn(a), -ni(a), -ark(a), -aln(y), -n(i) [Burkacka 2001: 146, 181, 192].
Jednak uwagi te maj charakter marginalny (dotycz zreszt lewostronnej czliwoci suksów), poniewa przedmiotem bada w cytowanej pracy jest porównawcza analiza gniazd leksemów neutralnych i nacechowanych ekspresywnie oraz
zwerykowanie dwóch tez – o odmiennoci sowotwórstwa leksemów potocznych
i dziedziczeniu przez derywat nacechowania podstawy.
Po czwarte, metodologia gniazdowa znalaza te liczne zastosowania w pracach o charakterze konfrontatywnym, gównie polsko-rosyjskich (np. Jochym-Kuszlikowa 1982, trójjzyczne – por. Fras 1985). Nie znajdujemy w nich jednak
informacji o prawostronnej czliwoci suksów polskich.
Po pite, z bada gniazdowych wywiedzione te zostao kryterium liczebnoci
modelu, przydatne w ocenie normatywnej struktur wielosylabowych, o skomplikowanej strukturze [Jadacka 2005: 100]. Stwierdzenie, e neologizm sowotwórczy
zosta utworzony wedug istniejcego modelu sowotwórczego, który ma dodatkowo liczne potwierdzenia, pozwala uzna dany derywat za typow, tradycyjn
struktur, co w konsekwencji moe by wykorzystane jako argument przemawiajcy za akceptacj danej jednostki. Typowo i reproduktywno (zdolno do
utworzenia kolejnych derywatów) jest szczególnie podana w ocenie nowych
terminów, pozwala bowiem na wspieranie struktur wyrazistych sowotwórczo
i umoliwiajcych rozwój zasobu terminologicznego danej dziedziny, jeli pojawi
si taka potrzeba [por. Jadacka 1992: 552-555, 560- 561].
Podstaw materiaow wymienionych prac s albo badania wasne ich autorów albo Sownik gniazd sowotwórczych wspóczesnego jzyka ogólnopolskiego
[gównie SGS-1 i SGS-2]57, w którym derywaty s podporzdkowane poszczególnym znaczeniom, a wic tworz ukady konkretnych zalenoci formalno-semantycznych z wyrazem bazowym. Jest to bardzo wane, poniewa bez takiego
przyporzdkowania badaczowi grozi opis zalenoci kcyjnych czy formalnych,
pozbawionych rzeczywistych zwizków semantycznych, albo nastawionych na
badanie etymologicznych zwizków midzy wyrazami (por. uwagi w nastpnym
podrozdziale).
Naley jednak zaznaczy , e powstanie sownika gniazd sowotwórczych
otwiera przez jzykoznawcami nowe perspektywy, m.in. stwarza materiaow
podstaw opisów morfotaktycznych [Skaryski 1999: 161]. Na nowe moliwoci
i ograniczenia sowotwórstwa binarnego zwraca uwag Hanna Jadacka w artykule
Opis gniazdowy jako podstawa badania czliwo ci formantów. Podkrela w nim
fakt, e „sowotwórstwo synchroniczne w wersji klasycznej (...) nie sprzyjao kompleksowemu ujmowaniu zagadnie czliwoci formantów”, zwaszcza opisowi
57

W pracach konfrontatywnych take inne sowniki gniazdowe.
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struktury ukadów aksalnych [Jadacka 1998: 205]. Tymczasem opis gniazdowy
umoliwia takie badania, co zostaje zaprezentowane na materiale przymiotników
odrzeczownikowych pochodnych od przymiotników odrzeczownikowych (powielajcych schemat S,Ad,S,Ad). Badaczka wybiera 45 struktur sporód 180 formacji tego typu (odrzuca zoenia i derywaty z zakócon motywacj formaln)
i wyodrbnia w nich 29 cigów suksalnych, które cho powstay na trzecim
takcie derywacyjnym, to nie zawsze zawieraj trzy suksy skadowe (ze wzgldu
na ucicia, towarzyszce suksacji). W ich strukturze mona wykry take pozostaoci innych procesów sowotwórczych (derywacji paradygmatycznej i uci )
oraz podwójnie wystpujce suksy, np. -ow(y): cel-ow-o -ow(y), lod-ow-c-ow(y),
narod-ow-o -ow(y). Przed takimi strukturami jednak – jak podkrela badaczka
– ostrzegaj wydawnictwa normatywne [Jadacka 1998: 209]. W dalszej czci
artykuu badaczka formuuje cele dalszych bada:
1. wyodrbnienie ukadów dominujcych (potwierdzonych przez najwiksz
liczb derywatów), typowych (o rednim obcieniu) i marginalnych (jednostkowych, reprezentowanych przez poczenia najrzadsze). Celem jest
wskazanie „tego, co jest istot syntagmatyki formantów, repertuarem rodków, po które mona siga w kadej dziaalnoci nazwotwórczej, zwaszcza
wymagajcej dziaa seryjnych (terminologia naukowa i techniczna)”, aby
zmniejszy „ryzyko powstania neologizmów o przypadkowej strukturze,
niezgodnej z norm sowotwórcz” [Jadacka 1998: 210];
2. „ustalenie regu lewostronnej i prawostronnej czliwoci poszczególnych
aksów, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej” oraz wskazanie „cigów
jednorodnych (wycznie suksalnych) i niejednorodnych (z formantami
paradygmatycznymi i ujemnymi” wraz z danymi o wymianach morfologicznych towarzyszcych aksacji [Jadacka 1998: 210];
3. „ustalenie proporcji midzy liczb aksów a liczb operacji sowotwórczych”, wyraanej wspóczynnikiem przyrostu derywacyjnego. Jeli przewaaby w nich wspóczynnik bliski liczbie 1, to oznaczaoby przewag
aksacji, co wskazywaoby na wano mechanizmów eksponujcych wyrazisto procesów derywacyjnych. Jeli za wspóczynniki byyby nisze od
liczby 1, to prowadziyby do stwierdzenia, e nieaksalne procesy sowotwórcze s czste, a „norma sowotwórcza reguluje take proporcje midzy
dugoci czci bazowej (...) a jej reszt, powsta w wyniku kolejnych
zabiegów sowotwórczych” [Jadacka 1998: 210].
Opis charakterystyki czliwoci formantów – zdaniem H. Jadackiej – miaby
równie zastosowanie w sowotwórstwie normatywnym (kryterium tradycyjnoci struktury), ale przed wszystkim pozwoliby lepiej pozna zasady funkcjonowania systemu sowotwórczego, wraz z ograniczeniami normy [Jadacka 1998:
211]. Tekst ten wskazuje wic nowe kierunki bada i moliwoci zastosowania
wyników oraz pokazuje perspektywy. Nie zawiera opisu czliwoci suksów,
ma charakter teoretyczny.

2.2. Morfotaktyka

25

czliwo suksów ekspresywnych, wystpujcych w hipokorystykach imiennych, przedstawia Krystyna Kallas [Kallas 2010]. Jej zdaniem przyrostki -k(a)
i -ek oraz inne z wygosowym elementem -k-58, wykazuj jedynie zdolno do
reduplikacji, która zapowiada blokad dalszego derywowania:
Spostrzeenie, e formanty zawierajce spógosk -k- (czasem podwojone) zajmuj obligatoryjnie kocow pozycj, potwierdza nastpujca obserwacja: aby utworzy formy hipokorystyczne
od imion metrykalnych zakoczonych na -ek bd -iszek, trzeba uci wymienione czstki,
por. Jacek
Jac<>-u , Jac<>-unio, Jac<>-uch, Jac<>-uchna, Jac<>-ulek, Franciszek
Fran<>-ek, Fran<>-u , Fran<>-uch, Fran<>-uchna, Fran<>-ulek [Kallas 2010: 171].

Wspomniana wyej blokada – zdaniem K. Kallas – dotyczy te innych formantów wystpujcych w derywatach ekspresywnych:
podobnie ekspresywne rzeczowniki apelatywne z suksami -ek, -ka, -ko (z moliwoci reduplikacji) w zasadzie zamykaj acuchy sowotwórcze. Równie przymiotniki zawierajce suks
-ki (czasem podwojony), np. malutynieczki, zajmuj naln pozycj w acuchach derywatów
ekspresywnych [Kallas 2010: 171, tre przypisu 19].

Podsumowujc wic, mona powiedzie , e metodologia gniazdowa na gruncie
polskim umoliwia z jednej strony opisy formalno-sowotwórcze (moliwoci derywacyjne przymiotnika, rzeczownika i innych czci mowy, take poszczególnych
leksemów), a z drugiej semantyczno-sowotwórcze (waciwoci podstaw przynalenych do danego pola semantycznego). Na jej gruncie prowadzono te badania
wpywu czynników stylistycznych, genetycznych i semantycznych na potencj
derywacyjn wyrazu. Operowanie za duym materiaem bazowym pozwolio zwerykowa niektóre wczeniejsze ustalenia59, wskaza typowe drogi derywacyjne
i transformacje kategorialne oraz postawi pytanie o charakterystyczne dla polszczyzny ukady formantów i przyczyny wygaszania acuchów sowotwórczych.

2.2. Morfotaktyka
Zagadnieniom uwarunkowa czliwoci suksów s w caoci powicone monograe Krystyny Kowalik, Kazimierza Michalewskiego i Bogusawa Krei. Niekiedy
za mamy do czynienia z pracami, w których tematyka ta stanowi to rozwaa
dotyczcych waciwoci polskiego sowotwórstwa [np. Szymanek 2010], produktywnoci typów sowotwórczych [Satkiewicz 1969] czy jest uzasadnieniem
dla prezentowanej oceny normatywnej derywatu czy neologizmu [Satkiewicz
58

Na marginesie warto doda , e równie inni badacze zwracaj uwag na prawostronn
blokad w doczaniu suksów do przyrostka -k(a) w funkcji deminutywnej i feminatywnej [np.
Szymanek, Derkach 2005, Szymanek 2010: 255-265, Manova, Winternitrz 2011] (por. nastpny
rozdzia).
59
Por. nastpny rozdzia.
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1972, Jadacka 2005] albo przedmiotem bada konfrontatywnych [np. Szymanek,
Derkach 2005, Manova, Winternitz 2011].
Kazimierz Michalewski skupi si na fonetycznych uwarunkowaniach czliwoci suksów rzeczownikowych [Michalewski 1984]. Opisa ograniczenia
w lewostronnej czliwoci formantów wynikajce z przynalenoci kategorialnej podstawy (np. aks -o  czy si wycznie z podstawami przymiotnikowymi) i jego wygosu, np. suks -ek wystpuje w derywatach odczasownikowych
i odrzeczownikowych, ale w tych pierwszych podstawy musz by zakoczone
na spógosk tward (bez „j”), a w drugich podstawy mog koczy si na
spógoski mikkie [Michalewski 1984: 183]. Wymieni obligatoryjne alternacje
i stwierdzi, e to zjawisko nie zawsze jest korzystne dla wyrazistoci formacji60.
Niekiedy wstawienie konektywu (w terminologii K. Michalewskiego: interksu)
zapobiega wystpieniu obocznoci. Innym zabiegiem umoliwiajcym dostosowanie tematu do suksu jest uszczuplenie podstawy. Tym zagadnieniom badacz
powica wiele uwagi. Zamieszczone niej zestawienie zawiera dane dotyczce
uci podane przez K. Michalewskiego [Michalewski 1984: 143].
Tabela 1. Ucicia w suksalnych derywatach odprzymiotnikowych pochodnych od niemotywowanych rzeczowników61
Element ucinany
-sk-

-at-owat-ast-ow-

Pozycja przed suksem

Derywat

Podstawa

-k(a)

damka

damski

-tw(o)

w cibstwo

w cibski

-c(a)

barbarzyca

barbarzyski

-ak

aciak61

aciaty

-us

garbus

garbaty

62

-us

piegus

-ak

drabiniak63

drabiniasty

-acz

grzywacz

grzywiasty

piegowaty

-ek

parterek

parterowy

-us

mitus

pitowy

ródo: opracowanie wasne na podstawie pracy Michalewskiego [Michalewski 1984]

60
A take aktywnoci samego formantu, na co zwrócia uwag H. Satkiewicz: „Niema rol
we wzrocie aktywnoci sowotwórczej omawianego formantu [IB: suksu -ow(y)] ogrywa to, e
jego zespolenie z jakimkolwiek tematem rzeczownikowym nie pociga za sob wymiany goski
kocowej. Cech charakterystyczn bowiem wspóczesnego sowotwórstwa – co mona zaobserwowa take na przykadzie produktywnych typów rzeczownikowych – jest denie do zachowania
tematu w formie najmniej zmodykowanej pod wzgldem fonetycznym” [Satkiewicz 1969: 136].
61
Wywodzenie formacji aciak od przymiotnika aciaty jest ewidentnym bdem, poniewa jest
to ‘gwó d do przybijania at’. Jego podstaw jest zatem rzeczownik ata. Zreszt w podobny sposób
tworzone s te inne nazwy gwo dzi: gonciak, podkowiak, szyniak [por. Grzegorczykowa, Puzynina
1979: 157]. Podejcie badacza w analizie tego derywatu jest asemantyczne, poniewa bierze on za
punkt wyjcia tylko abstrakcyjne zwizki formalne, co prowadzi do opisu zalenoci kcyjnych.
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6263

K. Michalewski wymienia te ucicia innych elementów: -anin (lub in) przed
suksem -ank(a), -nik przed aksem -nic(a), -owiec lub -ec przed formantem -ówk(a)
oraz odrzucanie elementów wygosowych, gdy te s identyczne z nagosem suksu,
albo zakocze tematów majcych ksztat pseudosuksów, np. kapelusz – kapeluch,
adak – ajdus [Michalewski 1984: 159-161]. Wspóczenie merytorycznie wtpliwe
jest wyrónianie ucicia elementu -nik przed aksem -nic(a), poniewa znacznie
prociej zastosowa derywacj paradygmatyczn w opisie struktur tego typu64.
Najpeniejsze ujcia zagadnie morfotaktycznych mona znale w pracach
K. Kowalik, która badaa struktur prostych suksów przymiotnikowych [Kowalik
1977] i rzeczownikowych [Kowalik 1979] oraz ustalia ich czliwo . W strukturze prostych przyrostków przymiotnikowych wyrónia niewiele ponad 20 suksów
(tylko rodzimych) i dwa razy tyle suksów poszerzonych o intermorfy65. W tema62

Derywat piegus mona wywie bezporednio od rzeczownika piegi, podobnie garbus od
garb 1. ‘skrzywienie krgosupa’, grzywacz od grzywa. Parafrazy sowotwórcze s równie dobre,
a opisy derywacji prostsze formalnie. Takie rozwizanie przyjli autorzy SGS-2, a wczeniej
R. Grzegorczykowa i J. Puzynina w stosunku do formacji grzywacz (i innych z suksem -acz,
np. brodacz, brzuchacz, siacz, rogacz). Motywacja przymiotnikowa jest podana jako dodatkowa
[Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 99-100].
63
Derywat drabiniak mona opisywa jako uniwerbizm (od wóz drabiniasty), ale mona
równie – zwaszcza dzi, gdy takie pojazdy zniky z dróg i pól, i w konsekwencji zaciera si ich
motywacja, wywie bezporednio od rzeczownika drabina (byaby wic to parafraza ‘wóz z drabinami po bokach’), a przecie w sowotwórstwie synchronicznym odczuwanie ywych zwizków
znaczeniowych przez uytkowników jzyka jest bardzo istotne. Std zapewne zastosowano w SGS-2
zapis formacji na I takcie, wskazujcy na bezporedni zwizek z rzeczownikiem.
64
Cho K. Waszakowa nie zalicza tego typu derywatów do przykadów derywacji paradygmatycznej, by moe dlatego, e jej praca stanowi kontynuacj syntezy R. Grzegorczykowej i J. Puzyniny Sowotwórstwo wspóczesnego jzyka polskiego. Rzeczowniki suksalne rodzime. Sama
badaczka podzielaa zdanie autorek i uznawaa za waciwy opis formacji pracownica jako derywatu suksalnego, powstaego w wyniku derywacji wymiennej [Waszakowa 1996: 20].
65
Intermorfy to segmenty, które nie dadz si – zdaniem badaczki – zaklasykowa jako
aksy. S to fakultatywne rozszerzenia suksu prostego lub segmenty znajdujce si midzy podstaw sowotwórcz (rdzeniem) a suksem prostym [Kowalik 1979: 25]. To elementy semantycznie puste, które nie s uwarunkowane morfologicznie [Kowalik 1977: 24]. Do intermorfów K. Kowalik zalicza równie relikty historyczne i nowe skadniki, które w danym momencie jeszcze nie
weszy do systemu jzyka, poniewa „wydzielane s w formacjach, które utraciy swój pierwotny
formalno-semantyczny zwizek z podstaw i zyskay wtórn motywacj, np. bolesny ‘taki, który
boli’ [...], wydzielane s w wyrazach, które semantycznie nie wi si z wyrazem najbliszym
pod wzgldem d wikowym (le nik ‘zatrudniony w lesie”, a nie ‘leny czowiek” [...]), i wreszcie
wydzielane s w wyrazach obcego pochodzenia: akt-ualny jak proces-ualny, negr-oidalny jak limf-oidalny itd.” [Kowalik 1977: 23-24]. Jako intermorfy badaczka opisuje te elementy -ut-, -en-,
o funkcji semantycznej, ekspresywnej [Kowalik 1977: 77, Kowalik 1984: 517], czyli inksy (w terminologii A. Nagórko 2002). Konektyw za, w znaczeniu upowszechnionym przez Grzegorczykow i Puzynin, to element czysto strukturalny (czcy formant z tematem, np. kong-ij-ski,
kong-ol-aski, bi-t-ny, nie wczany ani do tematu, ani do formantu), asemantyczny, o funkcji
adaptacyjnej: „adaptacja morfemów czonych w cig linearny” [Grzegorczykowa, Puzynina 1984:
312]. Konektyw byby wic jednym z typów intermorfu. Funkcja semantyczna intermorfu moe
polega take na uzupenianiu czy konkretyzacji znaczenia afiksu prostego (intermorf -ar-
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tach rzeczownikowych wydzielia okoo 170 prostych suksów oraz 67 intermorfów. Badaczka ta jest równie autork rozdziau zatytuowanego Morfotaktyka,
zamieszczonego w Gramatyce wspóczesnego jzyka polskiego, w którym podaje
denicje podstawowych terminów, zasady analizy morfologicznej (segmentacji)
i omawia budow morfologiczn leksemów jzyka polskiego [Kowalik 1998].
W artykule Z morfotaktyki tematów rzeczownikowych wspóczesnego jzyka
polskiego K. Kowalik szczegóowo omówia czliwo intermorfów z suksami
w strukturach rzeczownikowych [Kowalik 1979]. Wskazaa na czynniki wpywajce na lewostronn i prawostronn czliwo (w jej terminologii: walencj) intermorfów. Tworz one zespó regu hierarchicznie usystematyzowanych.
Oprócz dziaania ogólnojzykowej tendencji do maksymalizacji formalnej opozycji
midzy wyrazami (podstaw a derywatem) wymienia jeszcze rodzaj podstawy,
reguy morfonologiczne (typ wygosu podstawy a nagos suksu), morfologiczne
(wystpienie intermorfu uzalenione od klasy leksemu), syntagmatyczne (drugi
intermorf uzaleniony od typu wygosu pierwszego intermorfu) i leksykalne (niektóre intermorfy wystpuj w okrelonych wyrazach66).
W analizowanych rzeczownikach interesoway j cigi suksalne zoone
z intermorfów i prostego suksu rzeczownikowego. Analiza duej bazy rzeczowników pozwolia jej na wydzielenie okoo 170 suksów prostych. Tak liczny
inwentarz suksów rzeczownikowych wynika z kilku czynników. Po pierwsze,
autorka wydzielia jako odrbne aksy formanty, które mimo tosamoci formalnej implikuj róne paradygmaty (rozumiane jako poczenia z innymi formantami), np. -#k (-k(a), -ek, -k(o)). Po drugie, w inwentarzu suksów umiecia
równie segmenty, które wspóczenie nie s produktywne, ale stosunkowo atwo
daj si wydziela w tematach rzeczownikowych, np. -b(a), -o [Kowalik 1979:
27]. Po trzecie, jej rejestr zawiera nie tylko suksy rodzime, ale równie przyrostki wydzielane w wyrazach zapoyczonych [Kowalik 1979: 28]. W opracowaniu zwrócia uwag na dwie cechy kadego suksu: jego lewostronn czliwo
i przynaleno do sownictwa rodzimego lub synchronicznie obcego. Ustalia,
z jakimi podstawami dany przyrostek si czy, oraz opisaa sposób czenia si
suksu z dan podstaw (bezporednio czy za pomoc intermorfów). W swoich
badaniach wykazaa, e
w wyrazie owocarstwo zawa znaczenie abstrakcyjne suksu -stw(o) do nazwy czynnoci ‘handel owocami’, a w derywacie palmiarnia do znaczenia formantu -ni(a) ‘miejsce, pomieszczenie’
dodaje agentywno – ‘pomieszczenie, gdzie hoduje si palmy’; Kowalik 1984: 517]. Poza tym
intermorfy mog tworzy cigi skadajce si nawet z trzech komponentów. W przeciwiestwie
do segmentów leksykalnych s nieobligatoryjne, poniewa „istniej dublety strukturalne z intermorfem i bez niego (wiejski – wsiowski) oraz derywaty od tej samej podstawy z rónymi intermorfami (zagbiowski – zagbiaski, kongijski – kongolaski)” – Kowalik 1984: 517], ich wystpienie jest uzalenione albo od wygosu podstawy albo nagosu suksu [Kowalik 1984: 517].
Nie wyznaczaj paradygmatu eksyjnego formacji [Kowalik 1977: 74].
66
K. Kowalik podaje przykad intermorfu -ew-, który wystpuje w rzeczownikach i przymiotnikach derywowanych od wyrazu król (-ew- wystpuje po rdzeniu król).
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tylko jedna trzecia suksów wykazuje zdolno wystpowania w cigach rozszerzonych przez
intermorfy, a cz z nich wystpuje w staych, cile okrelonych poczeniach, inne maj
niezwykle rozbudowany system intermorfów, z którymi si cz [Kowalik 1979: 29].

Wystpowanie w cile okrelonych poczeniach powoduje powstawanie
charakterystycznych cigów pocze, co pozwala mówi o pewnej szablonowoci. Najbogatsz czliwoci z intermorfami charakteryzuj si dwa suksy:
-#ka i -#ja. Bogactwo pierwszego dotyczy czliwoci paradygmatycznej67, czyli
zdolnoci lewostronnego doczania suksów (np. w#k(a), ow#k(a), u#k(a)),
a drugiego – syntagmatycznej (rozbudowa cigu suksalnego w poziomie), np.
onalizat#j(a), ikulat#j(a) [Kowalik 1979: 29-30], co wie si z ich pochodzeniem,
poniewa zdaniem Kowalik struktury rozbudowane paradygmatycznie typowe s
dla wyrazów rodzimych (por. np. czliwo  suksu -#ka), a cigi rozbudowane
linearnie wa ciwe s formacjom zapoyczonym (np. strukturom zawierajcym
przyrostek #ja) [Kowalik 1979: 55]. Intermorfy wraz z suksami tworz blisko
240 cigów morfologicznych, cho poowa segmentów ma potwierdzon czliwo z jednym lub dwoma suksami (np. -od-: od+#ja, -ist-: ist+ika; -un-:
un+#k, un+#ka) [Kowalik 1979: 34]. Najszersza czliwo cechuje intermorf
-t-, wydzielony przez badaczk w 19 cigach, z których to kombinacje z suksami rodzimymi, a  z obcymi [Kowalik 1979: 35]. Na podstawie jej bada
mona opracowa tabel prawostronnej czliwoci intermorfów [w terminologii
K. Kowalik: walencji intermorfów]:
Tabela 2. Prawostronna czliwo intermorfów
czliwo

Intermorfy

tylko z suksami o postaci CVC*
rodzimymi
typowa z sufik- -ow- (wyjtek: ow+izm)
sami rodzimymi

Przykady
intermorfów

Udzia
procentowy

-j-, -n-, -el-, -l-, okoo 50%
-aw-, -en-, -ew-, #c, wydzielonych
intermorfów
-o-, -usz-, -ul- (ale:
ul+ok)

tylko z suksami samogoskowe (z wyjtkiem -a-, -i-); -iw, -u-, -o-, -ar- -e-, okoo 23%
obcymi
o budowie VCC (oprócz -ast-); zawierajce -ik-, -aw wygosie spógoski przedniojzykowo-zbowe d wiczne; inne: -w-, -or-, -il-, -iktypowa z sufik- o postaci V lub C
sami obcymi

-a- (wyjtek: ad#o,
aciel)

z suksami rodzi- w wygosie spógoski póotwarte przednio- -ot-, -ej-, -t-, -an-,
jzykowe (oprócz ); w wygosie pósamo- -in-, -at-, -et-, -er-,
mymi i obcymi
goska oraz przedniojzykowo-zbowa t
-itOpracowanie wasne na podstawie: Kowalik 1979.
*Symbol V oznacza samogosk, C – spógosk, # – morfem samogoskowy realizowany jako samogoska
lub zero fonologiczne.
67
czliwo paradygmatyczna obejmuje paradygmaty danego suksu, a wic potwierdzone
lewostronne poczenia z suksami.
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Krystyna Kowalik w pó niejszej pracy stwierdzia, e w tematach rzeczownikowych mona wydzieli blisko 180 prostych suksów rodzimych i obcych, co
stanowi specyczn cech tej kategorii, poniewa w czasownikach i przymiotnikach wystpuj tylko morfemy rodzime [Kowalik 1998: 596]. Suksy te maj
funkcj strukturaln i semantyczn, s jednofunkcyjne lub wielofunkcyjne.
Lewostronna walencja przyrostków rzeczownikowych przedstawia si nastpujco: formacje
odrzeczownikowe, najliczniejsze, tworzone s za pomoc okoo 80% ogóu aksów rzeczownikowych, z których ponad poowa czy si bezporednio z rdzeniem. S to gównie segmenty
o niskiej produktywnoci, tak rodzime (...), jak i obce (...) [Kowalik 1998: 597].

Suks -k(a) cechuje najszersza czliwo prawo- i lewostronna68. Wedug
wylicze badaczki
moe go poprzedza okoo 50 segmentów morfologicznych: aksów tworzcych nazwy eskie
(chor-ób-ka, klt-ew-ka [....]) oraz aksów tworzcych rzeczowniki mskie osobowe (stud-ent-ka, renc-ist-ka [...]) [Kowalik 1998: 597].

Jednak naley pamita , e istniej równie ograniczenia w doczaniu tego
przyrostka w funkcji deminutywnej69 oraz feminatywnej [por. Kreja 1989].
Niemal nieograniczon czliwo z podstawami przymiotnikowymi wykazuje
suks -o 70. Du czliwo ma równie segment -k(a). Najczciej po suksach rzeczownikowych wystpuj przymiotnikowe aksy -ow(y)71 i -sk(i)72. Do
suksu -ni(a) (nazwy pomieszcze) doczany jest suks -an(y). Nazwy osobowe
eskie przyczaj segment -in. Przed wieloma suksami pojawia si intermorf
-ow- (-owat(y)).
W strukturze rzeczownika moe wystpi maksymalnie 8 segmentów, std
cig suksalny nie jest duszy od 7 jednostek – zdaniem K. Kowalik. Typ struk68

K. Kowalik omawia te lewostronn czliwo suksów -ek, -stw(o), -isk(o), -arz, -ow(a),
-ist(a). Po 10 suksów moe poprzedza suksy -k(o), -ik, -ak, -ic(a), -izm. Stwierdza te, e
pozostae suksy rzeczownikowe pozostaj w staych zwizkach morfologicznych lub maj wskie
pole czliwoci. S to marginalne typy derywacyjne [Kowalik 1979: 598].
69
Na przykad do tematów rzeczowników abstrakcyjnych, niepoliczalnych i osobowych [por.
Szymanek 2010: 208-210, 259]. Zdaniem Bogdana Szymanka derywowanie zdrobnie od leksemów
tego typu jest wyrazem deprecjacji (inynierek, adwokacik), kolokwialnoci, wyznacznikiem nieocjalnego typu kontaktu (zdrobnienia tego typu peni zatem – w ujciu badacza – wan funkcj pragmatyczn: wprowadzaj nieformalne, swobodne relacje pomidzy nadawc a odbiorc)
[Szymanek 2010: 210].
70
Por. uwagi H. Satkiewicz i H. Jadackiej, omówione w dalszej czci rozdziau.
71
Moe si czy niemal ze wszystkimi suksami rzeczownikowymi z wyjtkiem aksów
derywujcych rzeczowniki osobowe (w tym ekspresywne) (por. te uwagi H. Satkiewicz i H. Jadackiej, omówione w dalszej czci rozdziau).
72
Przyczany jest do rzeczowników majcych w wygosie segmenty nacechowane pod wzgldem personalnoci (s. 599). W tych kontekstach nie jest moliwy suks -n(y) (doczany najczciej
do -j(a)).
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turalny z cigiem suksalnym 6-segmentowym stanowi margines systemu derywacyjnego, np. nac-j-on-al-iz-ac-j(a), rac-j-on-al-iz-at-or, pens-j-on-ar-i-usz-k(a)
[Kowalik 1998: 605].
Rzeczownik realizuje 20 typów strukturalnych. Wikszo rzeczowników ma
struktur nie dusz od cigu 4-elementowego, tzn. oprócz rdzenia wystpuje cig
suksalny zoony z 3 segmentów lub preksu i 2 suksów. Po rozbudowanych
podstawach sytuuj si zwykle suksy proste lub cig skadajcy si z intermorfu
i suksu prostego. Najbardziej rozbudowany system intermorfów wystpuje przed
suksem -k(a), cho zwykle cig skadajcy si z intermorfu i przyrostka -k(a)
wystpuje po temacie podstawy [Kowalik 1998: 604].
Szerokiej lewostronnej czliwoci suksu -j(a) towarzyszy znaczna rozbudowa dugoci cigów aksalnych (chryst-i-an-iz-ac-j(a), kler-yk-al-iz-ac-j(a)).
Cigi suksalne zoone z segmentów tosamych funkcjonalnie (tzn. cigi zoone wycznie z suksów rzeczownikowych) nie przekraczaj 4 jednostek.
Przewaaj cigi zoone z segmentów reprezentujcych róne klasy aksów.
W miar rozbudowywania cigu aksalnego zmniejsza si stopie wykorzystania moliwoci powiza segmentów, jakie wynikaj z systemu. Te spostrzeenie
potwierdzia Hanna Jadacka w pracy Rzeczownik polski jako baza derywacyjna.
Wskazaa w niej na niewykorzystane drogi derywacyjne zwizane z transformacjami kategorialnymi. Zwrócia uwag na to, e procesy sowotwórcze przebiegaj sprawniej, jeli nie towarzyszy im kadorazowa zmiana czci mowy
[Jadacka 1995: 159].
K. Kowalik zauwaya te istnienie interesujcych zalenoci pomidzy dugoci tematu podstawy sowotwórczej a dugoci cigu suksalnego:
Jest to staa prawidowo , e dugo cigu suksalnego jest odwrotnie proporcjonalna do
dugoci podstawy (a cilej do liczby segmentów, z których jest zbudowana). Im duszy cig
suksalny, tym krótsza podstawa (zwykle równa jest rdzeniowi), a w przymiotnikach zawierajcych rozbudowane podstawy wydzielane s najczciej suksy proste [Kowalik 1977: 197].

Dugo tematu podstawy wpywa zatem na dobór przyrostka. Stela Manova
i Kimberley Winternitz uwaaj, e z jednej strony – monosylabiczne rzeczowniki
polskie atwiej poddaj si zdrabnianiu, zwaszcza wielokrotnemu, a z drugiej –
krótko przyrostków sprzyja ich produktywnoci [Manova, Winternitz 2011: 32].
Wielosylabowo i zoono morfologiczna podstawy ograniczaj te – zdaniem
Bogdana Szymanka – zdolno wyrazu do tworzenia zdrobnie drugiego stopnia,
np. w wyrazie wiatrak wystpuje ju suks -ak, co powoduje, e mona derywowa od niego zdrobnienie wiatraczek, ale deminutywum drugiego stopnia wydaje
si mao prawdopodobne *wiatraczeczek, tym bardziej e istnieje ograniczenie
fonetyczne: dy si do unikania identycznych lub bardzo zblionych sylab (-czeczek, -deczek) [Szymanek 2010: 260-265]. Warto pamita , e wiele historycznych zdrobnie, np. ksika, to w sensie synchronicznym wyrazy niepochodne,
std mona od nich utworzy zdrobnienie pierwszego stopnia (w sensie synchro-
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nicznym), np. ksieczka, ale mniej prawdopodobne ze wzgldu na podwojenie
grupy -ecz- jest utworzenie deminutywum *ksieczeczka.
Zdaniem K. Kowalik, wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania budowy
formacji zmniejsza si te liczba suksów, które mog wystpi w wyrazach
pochodnych –
im bardziej rozbudowane s struktury, tym mniej suksów wykazuje zdolno wystpowania w takich strukturach. Najaktywniejsze pod tym wzgldem s suksy: -#n-, -#ski-, -ow[Kowalik 1977: 198].

Rozbudowane cigi morfologiczne (struktury o duym stopniu rozczonkowania) stanowi – jak udowadnia badaczka – peryferie systemu morfologicznego
i zwykle s ilustrowane izolowanymi przykadami, poniewa „system jzykowy
preferuje struktury nieskomplikowane” [Kowalik 1977: 198]. Jednak wanie ten
margines przyciga badaczy. Jak ujmuje to K. Kowalik:
z punktu widzenia analizy morfologicznej najciekawszy jest system peryferyjny, a nie struktury seryjne [Kowalik 1977: 198].

Nieco inny charakter ma praca Bogusawa Krei, który bardzo szczegóowo
opisa czynniki wpywajce na dystrybucj suksów -ek i -ik, -k(a) (o znaczeniu
deminutywnym i feminatywnym), -isk(o) i -sk(o), -sk(i) i -owsk(i), -ist(a)/yst(a),
-aln(y) i -arn(y), -alni(a) i -arni(a) [Kreja 1989]. Badacz wykaza, e zachodz wyra ne rónice morfologiczne i morfotaktyczne73 pomidzy przyrostkiem
-k(a) w funkcji deminutywnej i -k(a) o funkcji feminatywnej. Dotycz one typu
wymian spógosek: dla feminatywów charakterystyczna jest gównie wymiana
rz : r, dla deminutywów za  na t,  na n, c na cz, g na 74. Co wicej zrónicowanie morfologiczne siga gbiej i obejmuje równie samogosk znajdujc
si przed zalternowanym cz – dla zdrobnie typowe jest poczenie -(cz)eczk(a),
a dla struktur eskich: -i/yczk(a) i -aczk(a) [Kreja 1989: 14-15]. W derywatach
z suksem -k(a)d wystpuj samogoski wstawne, gównie e, rzadziej i i y (np.
torba – torebka, pachta – pachetka, melodia – melodyjka) ze wzgldu na obecno grup spógoskowych w zakoczeniu tematów wyrazów podstawowych75,
gównie przed cz, w i n (wywodzcego si z ) [Kreja 1989: 16-17]. Szczegóowo
te badacz omawia zagadnienia morfotaktyczne dotyczce czliwoci formantu
-k(a) z typem tematu, a w zasadzie z gosk wygosow tematu, np. dla formantu
w funkcji deminutywnej charakterystyczne s tematy wargowe, tzn. zakoczone
73
Morfotaktyk badacz rozumie nieco szerzej: „równie jako analiz i opis cigów fonemów
i morfemów, opis zalenoci fonologiczno-morfologicznych” [Kreja 1989: 7].
74
Wspóczenie w zwizku z derywowaniem nazw eskich typu psycholoka alternacji tej
nie mona traktowa jako typowej tylko dla deminutywów.
75
W tematach rzeczowników mskoosobowych rzadziej wystpuj grupy spógoskowe w wygosie, a jeli s, to albo nie wymagaj rozbicia, np. -nt-, -st- (asystent, artysta), albo nie docza
si do nich suksu -k(a) (np. wadca, krawiec) [Kreja 1989: 16].
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na -b-, -p-, -w- i -m- [Kreja 1989: 21]. Istnienie typowych alternacji, charakterystycznych dla danej funkcji formantu, powoduje z jednej strony brak zdrobnie
od niektórych rzeczowników, np. burza, zorza76, lub derywowanie deminutywów
z innym formantem (twarz – twarzyczka), a z drugiej – do dugi brak akceptacji
normatywnej dla struktur typu psycholoka77 (por. rozdz. 7.7.).
Na marginesie warto doda , e zagadnienia dotyczce zdrobnie polskich
(pierwszego i drugiego stopnia), zasad ich tworzenia oraz dociekania istoty ogranicze w ich derywowaniu s równie interesujce dla jzykoznawców zajmujcych
si badaniami konfrontatywnymi [por. np. Manova, Winternitz 2011, Szymanek,
Derkach 2005] oraz dla tych, którzy próbuj opisa waciwoci polskiego sowotwórstwa, by przybliy je osobom uczcym si polszczyzny jako jzyka obcego [np.
Szymanek 2010]. W pracach tych wskazuje si na funkcjonowanie czworakich ogranicze: semantycznych, fonologicznych, morfologicznych i psycholingwistycznych.
Bogdan Szymanek i Tetyana Derkach w pracy o polskich i ukraiskich zdrobnieniach (w streszczeniu) tak tumacz zainteresowanie tymi strukturami:
Jednym z powodów, dla których deminutiwom powicono tak wiele uwagi w nowszej literaturze dotyczcej morfologii jest fakt, e „dopuszczaj one powtarzanie tej samej reguy
w nastpujcych po sobie cyklach” (Scalise 1986: 132). Fakt ten jest traktowany jako charakterystyczna waciwo „ekspresywnej” czy „oceniajcej” morfologii rónych jzyków (Stump
1993). Powtarzanie tego samego morfemu jest interesujce z punktu widzenia teorii jzyka ze
wzgldu na to, e w wypadku najlepiej poznanej sytuacji powtórzenia tego samego morfemu
– mianowicie w wypadku reduplikacji – zachodzi sprzeczno miedzy tym mechanizmem
i rónorodnymi ograniczeniami prowadzcymi do minimalizacji powtarzalnoci takich samych
morfemów; por. np. zasada ograniczenia haplologii (Dresler 1977), „unikanie identycznoci”
i zasada obligatoryjnego konturu (Yip 1998) czy ograniczenia wspówystpowania identycznych klityk (Grimshaw 1997) [Szymanek, Derkach 2005: 91-92]78.

Bogusaw Kreja analizowa te formacje ekspresywne z suksem -sk(o)
i -isk(o) i wykaza, e drugi z wymienionych aksów nie ma istotnych ogranicze morfotaktycznych (w przeciwiestwie do pierwszego79), co wzmacnia jego
pozycj i pozwala wypiera przyrostek -sk(o) z wielu formacji [Kreja 1989: 43-47].
76

Podobnie od rzeczownika do [Szymanek 2010: 208].
Struktury te byy i s obiektem wielu rozstrzygni poprawnociowych, pyta i porad oraz
przedmiotem burzliwych dyskusji.
78
Badacze powouj si na nastpujce prace: Scalise S., 1986, Generative morphology, wyd.
drugie, Dordrecht; Stump G., 1993, How peculiar is evaluative morphology?, „Joural of Linguistics” 29, s. 1-36; Dresler W., 1977, Phono-morphological dissimilation, “Phonologica 1976”, s. 41-48; Yip M., 1998, Identity avoidance in phonology and morphology, [w:] S.G. Lapointe, D.K. Brentari, P.M. Farrel (red.), Morphology and Its Relation to Phonology and Syntax, Stanford, s. 216-246.
Grimshaw J., 1997, The best clitic: constraint conict in morphsyntax, [w:] Haegeman L. (red.),
Elements of Grammar. Handbook in generative syntax, Dordrecht, s. 169-196.
79
Formant -sk(o) czy si tylko z tematami rzeczowników rodzaju eskiego i nijakiego,
dodatkowo tylko z takim, których temat koczy si na pojedyncz spógosk i to okrelonego
typu (póotwart, wargow lub wargowo-zbow) [Kreja 1989: 44].
77
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Udowodni, e zmiana porzdku morfotaktycznego, dokonujca si na przestrzeni
wieków, pocigna za sob zmiany w strukturze poszczególnych wyrazów, np.
wpyna na przeksztacenie formy szewcki na szewski [Kreja 1989: 62].
Uwagi dotyczce czliwoci suksów s te przedmiotem rozwaa o charakterze normatywnym. Halina Satkiewicz, omawiajc zagadnienia poprawnoci
sowotwórczo-semantycznej, zwrócia bowiem uwag na ograniczenia czliwoci
formantów, które maj róny charakter: formalny, sowotwórczy, semantyczny,
morfologiczny i fonetyczny (wygos tematu podstawy a dobór suksu -ek i -ik
[Satkiewicz 1972: 232-233, podobnie Kreja 1989: 25-37].
Wykazaa, e przyrostek -o  czy si z przymiotnikami jakociowymi, a nie
docza si do imiesowów (chyba e przeszy proces adjektywizacji, np. nieugity,
zawzity) oraz przymiotników odrzeczownikowych nazywajcych cechy relacyjne,
waciwe przedmiotowi ze wzgldu na jego stosunek do innych przedmiotów, np.
do przymiotników z suksem -ow(y) [Satkiewicz 1972: 239, 243, 251-259]. Ze
wzgldów semantycznych negatywnie ocenia derywaty wypadkowo  i zmianowo , poniewa nie maj one znaczenia ‘bycia jakim, czym’, waciwego dla
tego typu sowotwórczego, a w ich parafrazach pojawiaj si rzeczowniki o znaczeniu konkretnym wypadek i zmiana [Satkiewicz 1972: 254]80.
Badaczka wymienia te ograniczenia dotyczce okrelonej kategorii tematów,
np. przyrostek -ani(e) czy si tylko z podstawami czasownikowymi, podczas gdy
suks -ak nie wykazuje takiego ograniczenia, poniewa bywa doczany zarówno
do tematów podstaw przymiotnikowych, rzeczownikowych, jak i czasownikowych.
Zdaniem H. Satkiewicz, ograniczenia w czliwoci aksów nie wynikaj
ze stopnia specjalizacji znaczenia formantów, poniewa suks -ark(a) utrzyma
wyspecjalizowane znaczenie mimo niejednorodnych podstaw (czasownikowych
i rzeczownikowych). Z drugiej strony rzeczywisto pozajzykowa, a zwaszcza
nowe potrzeby nazewnicze, wpyny na zmian funkcji formantów i zwikszenie liczby modeli wielofunkcyjnych. Badaczka podaje przykad zmiany funkcji
formantu -ec, który tradycyjnie budowa nazwy nosicieli cech, a w latach 70.
sta si wykadnikiem nazw wykonawców zawodów ze wzgldu na istniejce
ograniczenia w czliwoci suksów o takiej funkcji. Formanty -arz i -acz nie
mogy bowiem budowa derywatów z tematami podstaw przymiotnikowych81
[Satkiewicz 1972: 232-234]
Czynnikiem wpywajcym na czliwo suksu moe by te nacechowanie stylowe, rodowiskowe, emocjonalne, które moe charakteryzowa zarówno
80
Peny wykaz wyklucze formalnych i sowotwórczo-znaczeniowych podaj Grzegorczykowa i Puzynina [1979: 106-109].
81
Grzegorczykowa i Puzynina odnotowuj 8 derywatów odprzymiotnikowych z suksem -acz,
gównie nazwy nosicieli cech, np. bogacz, wochacz [Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 100] oraz
kilka z suksem -arz. W wikszoci to struktury ekspresywne, np. paskudziarz, potoczne, np. prywaciarz, rodowiskowe, np. potokarz techn., albo regionalizmy, np. suchacz; w czci nowe, tzn.
odnotowane po raz pierwszy w SJPD [Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 280].
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model sowotwórczy, jak i wyraz bdcy podstaw nowej formacji [Satkiewicz
1972: 234]. H. Satkiewicz uwaa, e do derywatu poczciarz, bdcego wyrazem
potocznym, nie dodaje si formantu -k(a), poniewa zbudowana formacja zachowaaby nacechowanie, a z kolei
neutralny rzeczownik pocztowiec nie moe by podstaw, poniewa derywat miaby posta
pocztówka, tosamy formalnie z istniejcym ju rzeczownikiem o innym, utrwalonym znaczeniu [Satkiewicz 1972: 235].

Wiele uwagi badaczka powicia zmianom obustronnej czliwoci przymiotnikowego formatu -ow(y), który jeszcze kilkadziesit lat temu nie by doczany
do tematów rzeczowników odczasownikowych na -ani(e), -eni(e), -ci(e) i odprzymiotnikowych na -o 82 [Satkiewicz 1972: 242, 318-320], a do niego z kolei nie
by przyczany wspomniany suks -o , jednak zaistnienie potrzeb nazewniczych
wymusio zniesienie tych ogranicze, std mamy termin warto ciowo  i podany
przez H. Jadack przykad godno ciowo . H. Satkiewicz podkrela, e naley
unika tworzenia przymiotników z suksem -ow(y) od struktur tworzonych od
przymiotników z formantem -ow(y) [Satkiewicz 1971: 89]. Reduplikacje suksów s niepodane, cho si zdarzaj, np. narodowo ciowy czy caowo ciowo 83
[por. Laskowski 1998: 78].
Hanna Jadacka zauwaa, e zakres sowotwórstwa potencjalnego znacznie si
zwikszy i wie to z zanikiem wielu ogranicze blokujcych tworzenie formacji
na -o  [Jadacka 2005: 124-125, podobnie 2001: 125-126]. Zniesione zostay blokady w tworzeniu struktur pochodnych od przymiotników zoonych, std mamy
wolnorynkowo , koniktogenno ; pochodnych od wyrae syntaktycznych –
bezperspektywiczno , przymiotników relacyjnych84 – emigracyjno , medialno ,
gombrowiczowo . Derywowanie formacji z przyrostkami -ani(e), -o , -owiec,
-ówk(a), -ow(y) i paradygmatycznym elementem -(owa) jest zdaniem badaczki
w znacznym stopniu zautomatyzowane [Jadacka 2005: 126].
Zdaniem Jadackiej przyrostek -ow(y) ju w latach 1945-1964,
82
H. Jadacka wymienia wród podstaw derywatów na -o  równie przymiotniki zakoczone
na -ow(y) i podaje liczne przykady: beztrunkowo , centroprawicowo , godno ciowo , handlowo , nomenklaturowo , porachunkowo , wolnorynkow , wspólnotowo . Formacje z suksem
-o  zalicza badaczka do struktur sowotwórstwa potencjalnego, a sam formant do grupy przyrostków o duej produktywnoci (ogromny wzrost produktywnoci w okresie przeomu wieków w porównaniu z wczeniejszymi dekadami) [Jadacka 2005: 113].
83
Przykad podany przez R. Laskowskiego, egzemplikujcy twierdzenie, e „moliwe jest
dwukrotne wystpienie tego samego aksu sowotwórczego w danej strukturze morfologicznej”
[Laskowski 1989: 78].
84
Granica midzy przymiotnikami relacyjnymi i jakociowymi jest nieostra, a znaczenie przymiotnika zaley w duym stopniu od kontekstu rzeczownikowego [por. Grzegorczykowa 2010],
utworzenie derywatów nalecych do grupy nomina essendi moe by wiadectwem zmiany znaczenia; por. „Dopóki bowiem relacyjno przymiotnika jest ywa, urobienie od niego formacji na
-o  nie jest moliwe” [Satkiewicz 1969: 141].
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robi wraenie elementu o czliwoci uniwersalnej. Próby przypisywania mu rónych ogranicze
na poziomie semantycznym czy morfologicznym, a tym samym sztucznego limitowania nowych
derywatów z tym wykadnikiem – musiay by skazane na niepowodzenie [Jadacka 2001: 61].

Badaczka odwouje si tu do propozycji H. Satkiewicz, która pod koniec lat
60. opowiadaa si za utrzymaniem ogranicze formalnych i semantycznych oraz
negatywnie oceniaa przykady rozszerzenia czliwoci omawianego suksu85
[Satkiewicz 1969: 128-142]86.
W pracach normatywnych wiele uwagi powica si te czliwoci suksu
-k(a) o funkcji feminatywnej. Moemy w nich znale informacje, e przyrostek
ten nie docza si do nazw mskich z formantem -owiec, poniewa powstay cig
byby identyczny z charakterystycznym dla uniwerbizmów poczeniem -ówk(a)87
[-owi<ec>+k(a); Satkiewicz 1971: 109] lub derywowana formacja nosiaby znamiona wyrazu rodowiskowego lub nacechowanego ekspresywnie, np. sportówka,
zetempówka [Satkiewicz 1969: 71]. Zwykle te wspomina si o blokadzie pocze
z rzeczownikami zakoczonymi na -log88, -c(a), czciowo -nik [Grzegorczykowa,
Puzynina 1979: 119; Satkiewicz 1969: 71-72; Satkiewicz 1971: 11089] lub wyrazów majcych w zakoczeniu zbitk spógosek90, typu architekt [Satkiewicz
1969: 72 i 1971: 110; Jadacka 2005: 128]. Niekiedy wskazuje si te na blokad
semantyczn zwizan z tosamoci formaln wyrazów, np. murarka ‘kobieta
murarz’ i murarka ‘zajcie murarza’ [Jadacka 2005: 128], która bya wzmacniana
przez czynnik stylistyczny. Wyrazy typu murarka, stolarka, lusarka w znaczeniu
‘zajcie’ s bowiem nacechowane stylistycznie (nale do polszczyzny potocznej), nie powinny by zatem okreleniami nazw zawodu wykonywanego przez
kobiety, tym bardziej e nazwy zawodów wykonywanych przez mczyzn s neutralne [Jadacka 2005: 128]. Mona zatem powiedzie , e od lat nazwom eskim
z formantem -k(a) powica si bardzo wiele uwagi, a rozwaania mieszcz si
w nurcie albo opisowym (morfologicznym), albo normatywnym. Wspóczenie
s take zagadnieniem opisywanymi w pracach z zakresu lingwistyki pci oraz
dotyczcych feminizmu i kwestii wiadomoci kobiet91.
85

Szczegóowiej omawiam uwagi o ograniczeniach czliwoci suksu -ow(y) w czci analitycznej pracy – por. rozdz. 6.4.
86
W pó niejszych pracach jednak zwrócia uwag na przezwycienie czci tych ogranicze,
co uznaa za jedn z tendencji ówczesnej polszczyzny. Dopucia zatem poczenia z suksami
-ani(e), -eni(e), -ci(e), ale nadal utrzymaa zastrzeenie dotyczce pocze z przyrostkami -acz,
-arz, -owicz, -owiec (wystpujcymi w rzeczownikach pospolitych), a struktury pochodne od rzeczowników zakoczonych na -stw(o) uznaa za rzadkie (pastwowy, mocarstwowy) [Satkiewicz
1972: 319-320 i 1971: 88].
87
Dodatkowo przeszkod jest nacechowanie stylistyczne uniwerbizmów.
88
H. Satkiewicz nazywa to ograniczenie zwyczajowym, poniewa „opory w uywaniu nazw
typu loloka, psycholoka” wynikaj z wraenia „niepowanoci” formy [Satkiewicz 1969: 72].
89
Brak przeszkód formalnych, ale s zwyczajowe.
90
Jeli jako przedostatnia wystpuje spógoska sonorna, blokada nie istnieje, np. konsultant
– konsultantka [Satkiewicz 1969: 72].
91
Por. np. Karwatowska, Szpyra-Kozowska 2005, aziski 2006.
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Badacze zwracaj te uwag na zjawiska towarzyszce suksacji: alternacje
ilociowe i jakociowe (ucicia). Zdaniem Michalewskiego, uszczuplenia podstaw
rzeczownikowych dokonuj si z kilku powodów. Po pierwsze, w wyniku uproszczenia grup spógoskowych w stree kontaktowej (dbo : dziebko, niedoga
: niedostwo, paskuda : paskudztwo92, szubrawiec : szubrawstwo93). Po drugie,
uszczupleniu ulegaj zbyt dugie, a przez to niewygodne podstawy, jeli pozostajcy fragment dalej dostatecznie kojarzy si z wyrazem podstawowym (kamie
: kamyk, jczmie : jczmianka, kaczka : kaczor, Paderewski : paderewiana,
Mazowsze: mazowizm, warchlak: warchlarnia, Morfeusz : morna). Warunkiem
wystarczalnoci jest przejrzysto formacji w typowych kontekstach. Pominicie
wygosu jest równie moliwe, gdy wielomotywacyjno formacji nie wie
si z rac wieloznacznoci. Po trzecie, ucicia wynikaj ze zmiany motywacji – jako uszczuplone przedstawiaj si wspócze nie podstawy w formacjach
motywowanych w przeszo ci przez wyrazy ubosze o odpowiedni element (por.
ksika : ksigarnia – ksiga, aszka : aszowiec – asza, córka : córu – córa)
[Michalewski 1984: 158]. Zabiegi w czci podanych przykadów maj, zdaniem
Michalewskiego, charakter celowy, wynikaj ze wiadomej wymiany przyrostków94. Po czwarte, obligatoryjny charakter maj wymiany w nazwach eskich
motywowanych przez mskie oraz uszczuplenia podstaw o postksy si (poza
nazwami czynnoci na -ani(e), -eni(e), -ci(e)) [Michalewski 1984: 187, 128].
Zmiany w obrbie wyrazów zapoyczonych wynikaj za, zdaniem badacza,
z istnienia wzajemnych stosunków motywacyjnych (sadyzm – sadysta). Mona tu
mówi o wymianie suksów. Inne uszczuplenia s wynikiem naoenia wygosu
podstawy i nagosu suksu (widoczne np. w parze starosta – starostwo).
Przypadki uszczuplenia podstaw o pojedyncze spógoski (por. elazo : elastwo, ajdak : ajdactwo) kwalikowaby si jako konsekwencje upodobnie artykulacyjnych, redukcje grup
spógosek uzasadniao uproszczeniami artykulacyjnymi (por. proboszcz : probostwo) lub haplologi (por. oszust : oszustwo) [Michalewski 1984: 161].

Krystyna Kowalik w rozdziale powiconym dezintegracji podstawy sowotwórczej stwierdza, e czynnikiem wywoujcym skrócenie jest gównie sama obecno suksów sowotwórczych, a dezintegracja zapobiega powstawaniu w procesie
derywacji fonologicznych lub morfotaktycznych cigów nietypowych lub rzadkich
w danym jzyku. Badaczka podaje przykady przymiotników odrzeczownikowych
egipski (z uciciem t) i szewski (z uciciem c), w których dezintegracja zapobiega powstaniu nieakceptowalnych grup spógoskowych pck i wck. Wskazaa na
92

W zapisie Michalewskiego paskustwo [Michalewski 1984: 158].
W zapisie Michalewskiego szubrastwo [Michalewski 1984: 158].
94
W wyrazach miska: micha, aszka: acha, gosposia: gospocha Michalewski te widzi
wymian suksów, a nie – alternacje s : ch, sz : ch, : ch, t : ch. Doczaniu suksów -ch, -ch(a),
-ch(o) towarzyszy ucicie elementów sk, szk, , podobnie w wyrazach kapucha (kapusta), ciacho
(ciastko), towarzycho (towarzystwo). Podobne spojrzenie prezentuje te A. Nagórko [Nagórko
2002: 184-185, 210].
93
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brak formacji *dadaizmista i *kamienik (dadaizm – dadaista, kamie – kamyk,
cho dese – desenik) [Kowalik 1997: 170]. Stwierdzia, e „skrócenie podstawy
naley do zjawisk o niewielkim stopniu przewidywalnoci”. Te, które s przewidywalne, wynikaj z
fonotaktycznych waciwoci jzyka polskiego, np. w zwizku z tym, e jzykowi polskiemu nie
s waciwe poczenia dwóch samogosek na granicy podstawy i suksu, podstawy o wygosie
samogoskowym podlegaj skróceniu w kontekcie suksów zaczynajcych si od samogoski,
co jest zjawiskiem czstym w derywacji odczasownikowej (...): my le – my liciel, szkoli –
szkolenie (...), zwgli, zwglony, (...) obdarowa – obdarowywa (...) [Kowalik 1997: 170-171].

Jej zdaniem tego „typu zjawisko zachodzi take w nieodmiennych podstawach
obcego pochodzenia; niewielka jego czsto wynika ze stosunkowo ograniczonej
aktywnoci sowotwórczej tych leksemów”95 [Kowalik 1997: 171].
Inne ucicia zdaniem Kowalik wynikaj z waciwoci morfotaktycznych. S
one mniej przewidywalne, cho czsto obejmuj wiksze serie leksemów. Badaczka
wymienia nastpujce grupy regularnych uci towarzyszcych tworzeniu:
x odprzymiotnikowych formacji paradygmatycznych,
x rzeczowników zgrubiaych, gównie od podstaw zawierajcych suks (suksoid) -k-,
x spieszcze (ucicia obejmuj elementy wygosowe, nagosowe i ródgosowe),
x rzeczowników nazywajcych specjalistów w zakresie pewnych dyscyplin
oraz nosicieli cech,
x nazw mieszkaców od rzeczowników – nazw geogracznych96.
Zdaniem K. Kowalik
mniej uchwytne s prawidowoci zachodzce w skróceniach podstaw w suksalnych typach
derywacyjnych. W peni regularne s ucicia podstaw czasownikowych z suksem -owa-97,
zwaszcza przed suksami zapoyczonymi, m.in. przed -acja, -at, -ata, -ator, -er, -ant, -ent,
-anda, -ando, -a [...], ale te przed rodzimymi: -ec, -arz, -arstwo, -uga, -un, -unek, -ynek (...)
[Kowalik 1997: 172-173].

Na podstawie informacji zawartych w jej pracach mona opracowa zestawienia uci zwizanych z suksacj, które s charakterystyczne dla derywatów
motywowanych przez nazwy wasne, a zwaszcza zdrobnie oraz nazw mieszkaców i przymiotników pochodnych od nazw geogracznych – por. tabela nr 3.
95

Podaje przykady: Chile – Chilijczyk, chilijski, Tokio – tokijczyk (w tekcie autorki – pisownia wielk liter), tokijski, Portoryko – Portorykaczyk, portorykaski, Tonga – Tongijczyk,
tongijski. Badaczka widzi tu ucicie czstek -e, -o i -a. W SGS przyjto inn zasad – elementy
kocowe wyrazów nieodmiennych potraktowano jako unieruchomione kocówki eksyjne i w konsekwencji nie zaznaczano uci , np. w derywatach od wyrazu kakao czy wikszoci gniazd pochodnych od rzeczowników zakoczonych w mianowniku liczby pojedynczej na -um.
96
O derywacji od nazw geogracznych pisze te B. Kreja [Kreja 1996: 67-79].
97
W SGS segment -owa- jest opisywany jako czstka eksyjna, zgodnie z propozycj K. Waszakowej [Waszakowa 1996: 16, 26].
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Tabela 3. Ucicia towarzyszce suksacji w derywatach pochodnych od nazw wasnych
Podstawa

Element
ucinany98

Przed
suksem

Typ
derywatu

imiona99

róne

-ek,
-ni(a),
-si(a)

spieszcze- Romek  Roman,
-nia
Renia  Teresa100,
Asia  Joanna101

bez danych

nazwy
róne,
pastw,
czsto
prowincji -j(a)
itp.102

-czyk,
-er,
-uz,
-ysz,
-ak103

nazwy
Algierczyk  Algieria,
mieszka- Grenlandczyk  Grenlandia
-ców

czste, temat zakoczony na -j, -stan,
ale: Pakistaczyk 
Pakistan

-sk(i)

przymiot-niki

nazwy
geograczne

-ek,
-k(a),
-j(a)

Przykad

amazoski  Amazonka,
nowogródzki  Nowogródek,
bugarski  Bugaria,
grenlandzki  Grenlandia

Stopie regularnoci

ucicia -k(a) i -ek
potwierdzone pojedynczymi formacjami;
równie liczne formy
bez uci -j(a), np.
polinezyjski 
Polinezja,
asyryjski  Asyria

ródo: opracowanie wasne na podstawie [Kowalik 1997: 171-172, 175-176]
9899100101102103

W przymiotnikach pochodnych od zapoyczonych rzeczowników najczciej
ucicia wywouje suks -i/yczn(y), np. bachiczny  Bachus, kosmiczny  kosmos,
heroiczny  heroizm104, tuberkuliczny  tuberkuloza, rzadziej formant -sk(i), np.
mesjaski  mesjanizm105. Jednak, zdaniem K. Kowalik, ucicia dotycz rónych
elementów (-us, -os, -oz(a)) i nie maj charakteru regularnego, poniewa s potwierdzone pojedynczymi formacjami, jedynie odczenie czstki -izm przed suksem -ist(a)
ma charakter w peni regularny106, np. szowinista  szowinizm [Kowalik 1979: 173].
98
Ucicia obejmuj wygosowe goski, grupy spógoskowo-samogoskowe, suksy lub inne
morfemy nie eksyjne.
99
K. Kowalik wymienia tu równie ucicia elementów nagosowych i ródgosowych, jednak
nie zawsze zjawiska te wi si z suksacj (podobnie Kallas 2010).
100
Moliwa jest równie inna interpretacja: derywat Renia pochodzi od zdrobnienia Terenia.
Ucicie wygosowej sylaby wie si z przyczeniem suksu -ni(a), a ucicie sylaby nagosowej
Re- jest niezalenym procesem.
101
Przykad zaczerpnity z pracy K. Kowalik. Tu równie jest moliwa odmienna interpretacja: Asia  Joasia  Joanna. Zdrobnienie Asia mona wic widzie jako derywat utworzony
tylko w wyniku derywacji ujemnej [por. K. Kallas 2010: 163].
102
O derywacji od nazw geogracznych pisze B. Kreja [Kreja 1996: 67-79].
103
Tu take -(Ø).
104
W SGS-2 przymiotnik heroiczny jest opisany jako bezporedni derywat od zapoyczonego
rzeczownika heros (z uciciem czstki s).
105
W SGS-2 derywat ten wywiedziony bezporednio od rzeczownika Mesjasz (z uciciem
czstki -asz, suks -ask(i)).
106
Podobnie: K. Waszakowa, która wskazuje na obligatoryjno ucicia elementu -i/yzm towarzyszc suksacji [Waszakowa 1994: 41].
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Ucicia towarzyszce suksacji w derywatach pochodnych od nazw pospolitych prezentuje tabela 4.
Tabela 4. Ucicia towarzyszce suksacji w derywatach pochodnych od nazw pospolitych107
Element
ucinany108

Przed
suksem

Typ derywatu

Przykad

Stopie regularnoci

e w wyrazach zakoczonych na
-mie

-yk

zdrobnienia

kamyk  kamie,
grzebyk  grzebie,
promyk  promie,
strumyk  strumie

regularne, cho s
wyjtki: cienik  cie,
desenik  dese

stw(o)
nik

-sk(i)

przymiotniki

maeski  maestwo,
mczeski  mczennik

potwierdzone pojedynczymi formacjami
brak okrelenia stopnia
regularnoci

ek

-n(y)

przymiotniki

majtny  majtek

-stw(o)

nazwy zbiorowe

potomstwo  potomek

-tk(o)

zdrobnienia

kawaltko  kawaek
dzbanuszek109  dzbanek

-uszek
ec

-stw(o)

nazwy abstrakcyjpobratymstwo  pobra- brak okrelenia stopnia
nych subiektów cech tymiec
regularnoci

-ak

nazwy ekspresywne

chopak  chopiec

-k(a)

nazwy eskie

mieszkanka  mieszkaniec

-uch

zgrubienia

paluch  palec

yk

-or

zgrubienia

jzor  jzyk

sporadyczne skrócenia

k(a)

-or

nazwy mskie

kaczor  kaczka

sporadyczne skrócenia

-uk(a)

zdrobnienia

110

beczuka

 beczka

-ul(a)

matula  matka

-u

matu  matka

-ek(a)

mateka111  matka

-uszk(a)

kaczuszka112  kaczka

ale: deszczuka 
deska
brak okrelenia stopnia
regularnoci

108109110111112

107

Pomijam opisane przez K. Michalewskiego i zamieszczone w pocztkowej czci tego
rozdziau.
108
Ucicia obejmuj wygosowe goski, grupy spógoskowo-samogoskowe, suksy lub inne
morfemy nie eksyjne.
109
W SGS-2 derywat ten jest opisywany jako inksalny (inks -usz-, bez ucicia).
110
W SGS-2 derywat ten jest opisywany jako inksalny (inks -u-, bez ucicia).
111
W SGS-2 derywat ten jest opisywany jako inksalny (inks -e-, bez ucicia).
112
W SGS-2 derywat ten jest opisywany jako inksalny (inks -usz-, bez ucicia).

41

2.2. Morfotaktyka
-tk(o)

nazwy istot modych kacztko113  kaczka

-ic(a)

nazwy ekspresywne

kochanica  kochanka

k(o)
c(e)

-uszk(o)

zdrobnienia

jabuszko114  jabko,
serduszko115  serce

ik (nik)

-ic(a)
-(n)ica

nazwy eskie
i nazwy samic

kanarzyca  kanarek,
królica116  królik,
niewolnica117  niewolnik

regularne

c(a)

-stw(o)

nazwy zaj

domokrca  domokrstwo

brak okrelenia stopnia
regularnoci

ródo: opracowanie wasne na podstawie [Kowalik 1997: 173-178]
113114115116117

Warto równie zwróci uwag na to, e K. Kowalik niekiedy nie umieszcza
informacji o stopniu regularnoci wyrónianych uci (por. uwagi zamieszczone
w prawej kolumnie tabeli 4.). Pojawiaj si wtedy sformuowania typu: „uciciu
mog podlega np. podstawy o nastpujcych wygosach” [Kowalik 1979: 177]
czy „tego typu skrócenia moliwe s przed suksem -ka” [Kowalik 1979: 176].
Zuboenia struktur wyjciowych s równie charakterystyczne dla derywacji
odprzymiotnikowej. Zwykle towarzysz tworzeniu nazw cech z udziaem przyrostka -stw(o), np. bestialstwo  bestialski, niechlujstwo  niechlujny, ohydztwo
 ohydny, oraz struktur zuniwerbizowanych118 z suksem -k(a), np. damka 
rower damski, nka  nó ski, prywatka  prywatna zabawa, Jagielonka 
Biblioteka Jagielloska [Kowalik 1997: 176]. Wystpuj take nieobligatoryjne
ucicia przed suksami rzeczownikowymi rónymi od -o , np. brzydal, brzydota,
brzydactwo, brzydula  brzydki. K. Kowalik wymienia te kilkanacie innych
sporadycznych uci towarzyszcych suksacji. Przyjcie odmiennych zasad analizy sowotwórczej, np. wprowadzenie inksacji lub derywacji paradygmatycznej119 do opisu niektórych wymienionych derywatów, lub innej motywacji (zmiana
podstawy sowotwórczej) prowadzi do wyeliminowania czci z opisywanych
uci (por. tre przypisów do przykadów zamieszczonych w tabelach 3. i 4.).
K. Waszakowa zwraca uwag na ucicia typowe dla podstaw obcych
[Waszakowa 1994: 41]. W derywacji odrzeczownikowej wymienia odjcia elementów: -j(a) (i postaci rozszerzonych) przed suksami i suksoidami120 (dywersja
113
W SGS-2 derywat ten jest opisywany inaczej: derywat kacztko pochodzi od wyrazu kacz
(suks -k(o)), a ten od podstawy kaczka (ucicie i zmiana paradygmatu).
114
W SGS-2 derywat ten jest opisywany jako inksalny (inks -usz-, bez ucicia).
115
W opisywanym derywacie nie ma ucicia elementu -c(e), zachodzi tylko alternacja c : d.
116
Mona tu widzie derywacj paragmatyczn (bez ucicia). Taki opis zastosowano w SGS-2.
117
Jw.
118
Wystpuje tu ucicie elementu n(y) i sk(i).
119
A take uznanie czstki (owa) za element eksyjny.
120
Opisujc odczenia elementów -j(a) i -usz, nie precyzuje, przed jakimi suksami zachodzi
to zjawisko.
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dywersant, komedia
komik); -izm/yzm w formacjach z -ist(a)/yst(a), -ik(a)/
yk(a), -ik/yk (kubizm
kubista, aforyzm
aforystyka, fanatyzm
fanatyk; -usz
(i postaci rozszerzonych, np. wikariusz wikariat, scenariusz scenarzysta)121.
Z przyczaniem aksu -at zwizane jest zuboenie tematów podstaw o element
-usz, -eusz, -as, -or, -é, -um122 [Waszakowa 1994: 178-181].
Wykazy alternacji jakociowych i uci s niewielk czci opisu charakterystyki lewostronnej czliwoci suksów genetycznie obcych, nie stanowi
zasadniczego tematu pracy. Badaczka zwraca jednak uwag na charakter tych
odj , tzn. klasykuje ucicia jako regularnie towarzyszce przyczaniu suksu,
wystpujce sporadycznie lub obligatoryjne. W derywacji odprzymiotnikowej
swoisto polega na samej regularnoci uci . Ucinane elementy nie s swoiste.
Odrzucenie elementu -n- i jego postaci rozszerzonych w derywatach obcych jest
obligatoryjne (np. chemiczny
chemikalia, wokalny
wokalistyka), podczas
gdy w formacjach rodzimych dezintegracje takie nie s regularne (drobny
drobina, mizerny
mizerota ale drobnica, mizerno 123 [Waszakowa 1994: 41].
Ucicia towarzyszce suksacji obejmuj wic rónorodne elementy nie eksyjne: wczeniej doczone suksy lub ich czci, pojedyncze spógoski lub
grupy spógoskowo-samogoskowe nalece do wyrazu niemotywowanego. S
wic zjawiskiem znaczcym i nie pozostajcym bez wpywu na przebieg procesów sowotwórczych.
Tymczasem na wiecie tematyka morfotaktyczna budzi zainteresowanie badaczy,
zwaszcza zajmujcych si jzykoznawstwem porównawczym. Zagadnienia dotyczce czliwoci formantów s tematem midzynarodowych konferencji i warsztatów, w Wiedniu na przykad organizowane s cykliczne spotkania badaczy opisujcych
czliwo aksów – Vienna workshop on Afx Order124. Powstao te kilkanacie
prac prezentujcych syntagmatyczne waciwoci formantów w jzyku angielskim
i niemieckim, a take woskim, bugarskim, wgierskim oraz innych125. Przedmiotem
bada s te przyrostki koczce procesy derywacyjne (closing sufxes126)
121
Zdaniem K. Waszakowej w rzeczownikach o innym zakoczeniu ucicia „s niezwykle
nieregularne i nieseryjne” [Waszakowa 1994: 41].
122
K. Waszakowa traktuje element -um jako cz tematu (podobnie R. Laskowski: temat
wtórny, rozszerzony [Laskowski 1998: 142, 149] i M. Bako: temat rozszerzony muze-um- [Bako
2005: 43]), w opisie zastosowanym w SGS-2 przyjto jednak, e czstka -um ma charakter eksyjny i nie naley do tematu sowotwórczego, poniewa nigdy nie wchodzi do derywatu.
123
Regularne ucicie segmentu -n- obserwujemy równie w derywatach paradygmatycznych
(natrtny
natrt) [Waszakowa 1994: 41].
124
Pierwsze odbyo si w 2008 roku: Afx Ordering in Typologically Different Languages,
drugie w 2009: Afx Order in Slavic and Languages with Similar Morphology, trzecie w 2011:
Advances in Afx Order Research.
125
Nowogreckim, tajwaskim, adygejskim, lezgiskim (lezgijskim) i jzyku huave.
126
W klasycznym ujciu to suksy, które nie doczaj prawostronnie innych suksów (por.
A closing sufx is a sufx that cannot be followed by another sufx of the same type, i.e. a closing
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oraz reduplikacja suksów, np. Aronoff, Fuhrhop 2002; Aronoff, Manova 2010;
Hay, Plag 2004; Manova 2009; Rice 2009, 2011. Prace te jednak do czsto
dotycz jzyków, w których repertuar formantów jest do ubogi (w stosunku
do polszczyzny), np. angielskiego czy niemieckiego, a procesy derywacyjne s
niezbyt skomplikowane lub znacznie róni si od waciwych sowotwórstwu
jzyków sowiaskich. Czsto opracowania te maj charakter porównawczy [np.
dotycz jzyka angielskiego i niemieckiego: Aronoff, Fuhrhop 2002, angielskiego
i bugarskiego: Manova 2011, bugarskiego i polskiego: Manova, Winternitz 2011]
lub koncentruj na wybranych zagadnieniach, np. dotycz kolejnoci preksów
i suksów wystpujcych w czasownikach [por. Bertinetto 2011; Kiefer, Komlósy
2011; aziski 2011; Markova 2011]. Niekiedy za w tych publikacjach ujmuje si
cznie zagadnienia czliwoci morfemów eksyjnych i sowotwórczych. Zwykle
wskazuje si na funkcjonowanie ogranicze natury fonologicznej, morfologicznej, semantycznej, skadniowej, czasem te genetycznej (zwizanej z pochodzeniem formantów127), psycholingwistycznej czy pragmatycznej (stopie odczuwania
zoonoci struktury) [por. Aronoff, Fuhrhop 2002; Hay, Plag 2004; Rice 2011]
i próbuje ustali ich hierarchi. Analizuje si przyczyny braku potwierdze teoretycznie moliwych kombinacji formantów czy morfemów. Jednak pytanie, czy
istniej ogólne zasady czliwoci formantów, a jeli tak, to jakie, nurtuje badaczy wielu jzyków i motywuje do poszukiwa uniwersalnych regu rzdzcych
kolejnoci suksów i preksów.

derivational sufx cannot be followed by another derivational sufx and a closing inectional
sufx cannot be followed by another inectional sufx [Manova, Winternitz 2011: 8]). W niektórych
ujciach zwraca si jednak uwag na to, e moliwe s powtórzenia tego samego formantu zamykajcego (reduplikacja), np. w polskich zdrobnieniach drugiego stopnia (k(a)+k(a)), co powoduje
konieczno przedeniowania terminu: suksy zamykajce (suksy zamknicia) to suksy, które
nie doczaj prawostronnie adnych suksów poza samymi sob (por. This situation requires
a revision of the denition of a closing sufx. A closing sufx should be allowed to attach to itself
[Manova, Winternitz 2011: 35].
127
Inn czliwoci cechuj si na przykad aksy o rodowodzie aciskim i germaskim
[Aronoff, Fuhrhop 2002; Hay, Plag 2004: 567].
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Celem pracy jest scharakteryzowanie kombinatoryki suksalnej w derywacji odrzeczownikowej oraz okrelenie zasad i ogranicze dotyczcych budowania cigów
suksalnych, czyli ukadów zbudowanych z przynajmniej dwóch korpusów suksalnych128. Jego osignicie wymaga zmierzenia si z kilkoma celami szczegóowymi, tzn. z werykacj postawionych hipotez badawczych:
1. Dugo cigów suksalnych jest ograniczana przez regulacyjne mechanizmy systemowe;
2. Wan rol w tym procesie odgrywaj ucicia elementów nie eksyjnych;
3. Okrelone konguracje suksalne róni si stopniem typowoci w systemie sowotwórczym;
4. Skad i dugo cigu suksalnego maj zwizek z genez poszczególnych
jego skadników;
5. Istniej cigi suksalne typowe dla polszczyzny ogólnej, potocznej oraz
terminologicznej;
6. Pewne ukady suksów istniej tylko w teorii, ich blokowanie ma gównie
przyczyny morfonologiczne.
Tak nakrelone cele zamierzam zrealizowa w nastpujcy sposób: po pierwsze, wyekscerpowa cigi suksalne z rzeczowników motywowanych, bdcych
ogniwami acuchów sowotwórczych129, zamieszczonych w II tomie Sownika
128

Termin w znaczeniu zaproponowanym przez R. Laskowskiego, przywoanym ju w tej
pracy: „korpus suksalny = cz przyrostkowego formantu sowotwórczego pozostaa po odciciu
kocówek eksyjnych” [Laskowski 1973b: 136]. Na przykad suksy -alist(a) i -k(a) (w funkcji
tworzenia nazw eskich) po odrzuceniu kocówek eksyjnych tworz cig suksalny -alistko minimalnej dugoci – dwusuksalnej. Poczenie to zostao odnotowane w dwóch derywatach:
gimnazjalistka i licealistka, pochodnych od wyrazów gimnazjalista i licealista, których podstawami s niemotywowane rzeczowniki gimnazjum 1. i liceum.
129
E.A. Zemskaja deniuje acuch sowotwórczy jako „caoksztat wyrazów pochodnych,
uporzdkowany w ten sposób, e kada jednostka poprzednia jest wyrazem podstawowym dla
nastpnego” [Zemskaja 1978: 30, tum.: I.B.], a H. Jadacka jako „kady zbiór leksemów, zawierajcy wyraz hasowy oraz derywaty bezporednio pochodne od swoich podstaw na kolejnych
taktach derywacyjnych [SGS-1: 19].
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gniazd sowotwórczych wspóczesnej polszczyzny, po drugie, zbada skad tych
cigów (liczba i geneza komponentów), po trzecie, okreli stopie powtarzalnoci poszczególnych ukadów w analizowanym materiale, a po czwarte zbada
czynniki wpywajce na struktur cigów i czliwo poszczególnych elementów.
Przedmiotem analizy s wyrazy zamieszczone w II tomie Sownika gniazd sowotwórczych wspóczesnego jzyka ogólnopolskiego pod red. H. Jadackiej, Kraków
2001 (SGS-2). ródo to dostarcza kompletnego materiau, zawiera bowiem derywaty pochodzce od podstaw rodzimych i zapoyczonych o wspólnej charakterystyce kategorialnej – s to rzeczowniki. W derywatach wystpuj zarówno suksy
rodzime, jak i obce, które zostay wczone do polskiego zasobu aksów.
Zamieszczone w SGS wyrazy s pogrupowane za wzgldu na znaczenie
i form. Leksemy hasowe s orodkami gniazd sowotwórczych – zhierarchizowanej struktury, w której „kady element, m.in. poprzez miejsce zajmowane
w ukadzie, jest charakteryzowany jako ogniwo sieci zwizków formalno-znaczeniowych z wyrazem hasowym (niemotywowanym) oraz z wszystkimi derywowanymi od niego formacjami” [SGS-1: 17]. Miejsce to pozwala okreli stopie
pochodnoci i wyróni derywaty bezporednio lub porednio motywowane przez
leksem hasowy, a to z kolei umoliwia odczytanie synchronicznie rozumianej
historii wyrazu, np. rzeczownik maomiasteczkowo  pochodzi od przymiotnika
maomiasteczkowy, bdcego zoeniem wykorzystujcym tematy sowotwórcze
sów may i miasteczko, z których pierwsze jest przymiotnikiem niemotywowanym,
a drugie rzeczownikiem pochodnym od hasowego wyrazu miasto. Wyjciowy
rzeczownik oraz derywaty bezporednio pochodne od swoich podstaw tworz
uporzdkowany zbiór leksemów, nazywany acuchem sowotwórczym.
Kolejnym etapem analizy mog by ukady suksalne w derywacji odczasownikowej, oparte na materiale tomu III, i odprzymiotnikowe – na materiale
tomu I (niezbyt dugie cigi, sabo rozbudowane gniazda). Uznaam, e tom II
zawiera najciekawszy materia, poniewa w derywacji odrzeczownikowej podstawowe znaczenie ma suksacja. Gniazda s zrónicowane, co zapewnia objcie analiz rónorodnych ukadów. W tomie II poddano analizie sowotwórczej
ponad 35 tysicy derywatów (36240) zgrupowanych wokó 6105 rzeczowników
niemotywowanych wystpujcych w prawie 8 tysicach znacze (7865), bdcych
podstaw przynajmniej jednego derywatu. Aby uzyskane wyniki byy wyraziste,
jednoznaczne i jednorodne, zrezygnowaam z analizy derywatów motywowanych
przez wicej ni jedn podstaw sowotwórcz130.
Wybór SGS jako róda materiaowego wie si z przyjciem innej perspektywy ogldu materiau ni te, które s prezentowane w gównych pracach
z zakresu sowotwórstwa (koncentrujcych si na zasadach analizy derywatów,
130
K. Kowalik w analizie czliwoci intermorfów równie zrezygnowaa z derywatów zoonych w celu uzyskania w miar jasnego obrazu cigów suksalnych rzeczownika [Kowalik
1979: 27].
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typach formantów, ich hierarchii, roli derywacji paradygmatycznej czy uci w polskim systemie, charakterystyki formantów czy nowych zjawisk) czy morfotaktyki
(rozczonkowanie struktury na morfemy lub analiza abstrakcyjnych zwizków formalnych; por. rozdz. Stan bada). Interesuje mnie podzia wyrazu z perspektywy
sowotwórczej. Std inny opis i inne wyniki, cho wystpuj te podobiestwa
dotyczce bazy materiaowej131 i uwzgldniania tylko formacji, które nie s wyrazami zoonymi132. Jeeli bowiem przyjrzymy si analizowanym przez K. Kowalik
najduszym cigom suksalnym wystpujcym w rzeczownikach: nacjonalizacja, racjonalizator i pensjonariuszka, to stwierdzamy za badaczk, e skadaj
si one z 7 elementów (z rdzenia i 6 segmentów wystpujcych po jego prawej
stronie): nac-j-on-al-iz-ac-ja, rac-j-on-al-iz-at-or, pens-j-on-ar-i-usz-ka [Kowalik
1998: 605]. Tymczasem w toku synchronicznej analizy sowotwórczej w wymienionych wyrazach pochodnych mona wskaza znacznie mniej elementów.
I tak, rzeczownik nacjonalizacja ma 4 segmenty: temat nacj- (wyoniony
z rzeczownika nacja) i 3 suksy: -onaln(y) (skrócony w toku przyczenia nastpnego formantu o element -n(y)), -iz(owa)133 i -acj(a); sowo racjonalizator jest
jeszcze ubosze w elementy skadowe: z podstawy – przymiotnika racjonalny
pozostaje (skrócony o cz -n(y)) temat racjonal- i 2 suksy: -iz(owa) i -ator;
podobnie pensjonariuszka – to derywat od rzeczownika pensjonariusz, pochodnego od sowa pensjonat, a wic mamy temat pensjon- (skrócony o element -at)
i 2 suksy -ariusz i -k(a) (w funkcji feminatywnej).
Ponadto z wielu uci towarzyszcych suksacji, opisanych w pracy K.
Kowalik, mona zrezygnowa , gdy do analizy sowotwórczej wprowadzi si pojcie inksów lub przyjmie inn motywacj (por. przypisy do tabeli 3. i 4).
W pracy Michalewskiego opisane s za ukady suksów, które nie istniej w rzeczywistoci, np. rzeczownik aciak jest omawiany jako derywat od przymiotnika
aciaty134 pochodnego od wyrazu niemotywowanego ata, podczas gdy parafraza sowotwórcza ujawnia brak bezporedniego zwizku miedzy sowami aciak i aciaty –
‘gwó d do at’. Dobrze uwidocznia to zapis zastosowany w SGS. Derywat aciaty
jest motywowany przez leksem ATA I 2. ‘plama w innym kolorze ni to’, a formacja aciak przez homonim ATA II ‘listwa drewniana uywana do robót ciesielskich’.
Przykady te pokazuj, e przyjcie innej perspektywy (innych zasad analizy),
nie mówic ju o odrbnym ródle, prowadzi do otrzymania odmiennych wyników. Warto te doda , e w moich badaniach punktem wyjcia jest rzeczownik
131
Podstaw opisu K. Kowalik [Kowalik 1979] stanowi materia rzeczownikowy wyekscerpowany ze Sownika jzyka polskiego pod red. W. Doroszewskiego z pominiciem wyrazów dawnych i przestarzaych (okoo 25-tysiczna grupa rzeczowników). Moja baza jest równie liczna
i obejmuje w czci ten sam materia, poszerzony jednak o nowsze róda leksykalne (por. rozdzia
4. róda materiaowe i zasady wydzielania formantów).
132
W celu „uzyskania w miar jasnego obrazu cigów suksalnych rzeczownika” [Kowalik
1979: 27]. Podobne zaoenie zostao przyjte te w tej pracy.
133
Wg SGS to suks, -owa ma charakter eksyjny.
134
Z uciciem elementu -at(y).
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niemotywowany, a dotychczasowe prace nastawione byy raczej na punkt dojcia,
czyli na to, jak tworzy si rzeczowniki czy przymiotniki.
Zakadam, e wyniki analizy cigów suksalnych pozwol zaprezentowa
typowe dla polszczyzny poczenia suksalne, okreli dugo tych ukadów,
wskaza na ograniczenia w czliwoci niektórych formantów oraz wykry czynniki wpywajce na dugo pocze suksalnych. Dziki temu obraz polskiego
systemu sowotwórczego powinien by bliszy kompletnoci, a tym samym przydatniejszy do dalszych bada, by moe nawet prowadzcych do automatycznego
generowania derywatów. Oprócz aspektu poznawczego praca ma take aspekt
praktyczny, posuy mianowicie do oceny neologizmów na podstawie ich skadu
suksalnego (zestawionego z najczciej wykrytymi ukadami) oraz okrelenia
moliwoci sowotwórczego rozwoju wyrazów zapoyczonych (np. terminów).
Zasady wydzielania formantów przyjam za ródem materiaowym –
Sownikiem gniazd sowotwórczych wspóczesnego jzyka ogólnopolskiego.
Zastosowane tam rozwizania zwizane s z wymogami opisu gniazdowego:
koniecznoci zrezygnowania z wielomotywacyjnoci i przyjciem zasady dominacji systemowej w sytuacji istnienia dwóch parafraz akceptowalnych semantycznie.
Naniosam jednak niewielkie zmiany dotyczce wprowadzenia derywacji preksalnej wymiennej, zrónicowania opisu elementu si i rezygnacji z konektywu (analogiczne do rozwiza przyjtych w III i IV tomie SGS, a opisanych we wstpie
do tomu III). Inne modykacje miay charakter korekty ewidentnych bdów135.
Zastosowany w SGS zapis uwypuklajcy w kadym derywacie podzia na
temat sowotwórczy (tematy sowotwórcze) i formant (formanty) oraz zhierarchizowana struktura gniazda, uwidoczniajca acuchy sowotwórcze stay si
podstaw procedury wydzielania cigów formantów. Przeled my j na przykadzie gniazda MIASTO136.
MIASTO
miast-eczko
[drobno-miasteczk-owy]
[miasteczk-owy]
ma-o-miasteczk-owy 1.
ma-o-miasteczk-owy 2.*
[maomiasteczkow-o ] Supl.
mie -ina
[miecin-ka]
[mie -isko]

S,S
S,S(+Ad), Ad
S,S,Ad
S,S(+Ad), Ad
S,S(+Ad), Ad
S,S(+Ad), Ad,S
S,S
S,S,S
S,S

135
Na przykad w przymiotniku czeczotowaty bdnie wydzielono suks -ow(y) i -at(y) zamiast
jednego -owat(y), w derywacie radiola wyróniono suks -l(a), wczajc „o” do tematu, cho
jest to kocówka eksyjna.
136
SGS-2: 878.
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[przed| mie -(e)]
[przedmieszcz-anin] hist.
[przedmieszczan<>-ka] hist.
ród| mie -(e)
ródmiej-ski
Trój-miasto*
[ma-o-miej-ski]
[maomieszcz-anin] przestarz.
[maomieszcza<>-stwo] 1., 2.*
[maomieszcza<>-ski]
[maomieszczask-o ]
[miast-owy] pot.
[u-miastow’-i ]137
miej-ski
mieszcz-anin
[drobn-o-mieszczanin]
drobnomieszcza<>-stwo 1., 2.*
drobnomieszcz<>-uch
drobnomieszcza<>-ski
[drobnomieszczask-o ] Sz
[mieszczan<>-ka]
[mieszcza<>-stwo] 1., 2.
[anty-mieszcza<>-ski] 1., 2.
[z-mieszcza<>-(e )]
mieszcza<>-ski 1., 2.
mieszcz-ka
mieszcz-uch
midzy| miast-owy
pod| miej-ski
star-o-miej-ski
wielk-o-miej-ski
wielkomiejsk-o
wewntrz| miej-ski
za| miej-ski

(P+) S,S
(P+) S,S,S
(P+) S,S,S,S
(P+) S,S
(P+) S,S,Ad
(N+) S,S
(Ad+) S,S
(Ad+) S,S,S
(Ad+) S,S,S,S
(Ad+) S,S,S,Ad
(Ad+) S,S,S,Ad,S
S,Ad
S,Ad,V
S,Ad
S,Ad,S
S,Ad,S(+Ad),S
S,Ad,S(+Ad),S,S
S,Ad,S(+Ad),S,S
S,Ad,S(+Ad),S,Ad
S,Ad,S(+Ad),S,Ad,S
S,Ad,S,S
S,Ad,S,S,
S,Ad,S,S,Ad
S,Ad,S,V
S,Ad,S,Ad
S,Ad,S
S,Ad,S
(P+) S,Ad
(P+) S,Ad
(Ad+) S,Ad
(Ad+) S,Ad
(Ad+) S,Ad,S
(P+) S,Ad
(P+) S,Ad

W zamieszczonym wyej gnie dzie mona wyodrbni 27 acuchów sowotwórczych, w tym
x 7 dwuogniwowych (skadajcych si z dwóch ogniw, czyli wyrazu hasowego i derywatu, który nie jest podstaw dla innego wyrazu pochodnego),
m.in. miasto – mie cisko;
137
Element -i powinien by umieszczony w nawiasach okrgych, poniewa jest to formant
paradygmatyczny.
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x

9 trójogniwowych (skadajcych si z leksemu hasowego, derywatu bezporednio motywowanego przez ten wyraz i derywatu pochodnego od tego
derywatu), m.in. miasto – miasteczko – miasteczkowy, miasto – mie cina
– mie cinka, miasto – miejski – mieszczka;
x 5 czteroogniwowych (zbudowanych z 4 ogniw zwizanych motywacyjnie),
m.in. miasto – miejski – mieszczanin – mieszczanka, miasto – miejski –
mieszczanin – zmieszczanie;
x 6 picioogniwowych (zbudowanych z 5 ogniw zwizanych motywacyjnie),
m.in. miasto – miejski – mieszczanin – mieszczaski 1., 2. – mieszczasko ,
x 1 szecioogniwowy138 (zbudowany z 6 ogniw zwizanych motywacyjnie):
miasto – miejski – mieszczanin – drobnomieszczanin – drobnomieszczaski – drobnomieszczasko .
Przyjte w sowniku oznaczenia, np. umieszczanie formantów paradygmatycznych w nawiasach okrgych czy uycie znaku <> jako symbolu ucicia, oraz
stosowanie symboli literowych jako zapisu synchronicznie rozumianych operacji
derywacyjnych opisywanych struktur [SGS-1: 18] pozwala na atwe oddzielenie
derywatów prostych od zoonych i formacji suksalnych od niesuksalnych.
Po odrzuceniu kompositów oraz ukadów jednosuksalnych (acuchy dwuogniwowe lub wieloogniwowe, lecz zawierajce w swoim skadzie tylko jeden
korpus suksalny) lista acuchów w przywoanym gnie dzie zostaa zredukowana do 7 szeregów sowotwórczych139, które stay si ródem nastpujcych
cigów suksalnych:
-ink-: in(a)+k(a)d140 [z acucha miasto – mie cina – mie cinka],
-ank-: an<in>141+k(a) [z acucha miasto – przedmie cie – przedmieszczanin
– przedmieszczanka, z uciciem czci korpusu suksalnego pierwszego suksu142],
-szczank-: sk(i)+an<in>+k(a) [z acucha miasto – miejski – mieszczanin –
mieszczanka, z uciciem czci korpusu suksalnego pierwszego suksu i alternacj sk:szcz],
-szczastw-: sk(i)+an<in>+stw(o) [z acucha miasto – miejski – mieszczanin – mieszczastwo, z uciciem czci korpusu suksalnego pierwszego suksu
i alternacjami sk:szcz i n:],
-szczasko : sk(i)+an<in>+sk(i)+o  [z acucha miasto – miejski – mieszczanin – mieszczaski – mieszczasko , z uciciami czci korpusów suksalnych
pierwszego i trzeciego suksu oraz alternacjami sk : szcz i n : ],

138

Szereg ten zawiera zoenia, std nie bdzie obiektem dalszej analizy.
Termin stosowany zamiennie z acuchem sowotwórczym [SGS-1: 19].
140
Suks -k(a) w funkcji deminutywnej.
141
Zapis -an<in> oznacza ucicie czci korpusu suksalnego (elementu in).
142
Ucicie to nie ma charakteru tylko sowotwórczego (we eksji mówi si o funkcjonowaniu
dwóch tematów: podstawowego mieszczan- i rozszerzonego mieszcza-in- [Bako 2005: 43].
139
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-szczk-: sk(i)+k(a)3143 [z acucha miasto – miejski – mieszczka, z alternacj
sk : szcz],
-szczuch: sk(i)+uch [z acucha miasto – miejski – mieszczuch, z alternacj
sk : szcz].
Ze wzgldu na liczb elementów skadowych (liczb suksów) mona wyróni cigi dwusuksalne: -ink-: in(a)+k(a)d, -ank-: an<in>+k(a), -szczk-: sk(i)
+k(a)3, -szczuch: sk(i)+uch, trójsuksalne: -szczank-: sk(i)+an<in>+k(a),
-szczastw-: sk(i)+an<in>+stw(o), oraz jeden czterosuksalny: -szczasko :
sk(i)+an<in>+sk(i)+o .
W dalszej czci pracy bd stosowaa zapis ze znakiem „+” oraz kocówk
eksyjn w nawiasach okrgych, aby uwidoczni elementy skadowe cigów
suksalnych i w ten sposób umoliwi atwiejsz identykacj suksów, np.
zapis -i/ystyczn- odpowiada trzem cigom i/yst(a)+i/yczn(y), i/ystyk(a)+n(y)
i i/yst(a)+i/yk+n(y) (por. rozdz. 6.2.).
Przedstawiona procedura zostaa zastosowana do wszystkich gniazd zamieszczonych w SGS-2, co pozwolio wyoni materia badawczy.
Wyonione cigi suksów zostay wpisane do poszczególnych komórek arkusza
programu Exel tak, aby umoliwi wskazanie wszystkich egzemplikacji (derywatów i gniazd, w których wystpuje dany cig) oraz operowanie zgromadzonym
materiaem, np. wyszukiwanie cigów z suksem -ow(y) w pozycji nalnej cigu
(ostatni element suksalny cigu), inicjalnej i rodkowej, grupowanie cigów ze
wzgldu na liczb elementów skadowych (liczb suksów) lub obcienie (liczb
powiadcze wystpowania danego ukadu w materiale).
Pierwotny zapis uwzgldnia rónorodne zjawiska: ucicia, alternacje (zwaszcza nietypowe), informacje o tym, e podstaw derywatu jest wyraenie przyimkowe (takie derywaty tradycyjnie s w zaliczane do derywatów prostych), typ
wspóformantu (np. preksalno-suksalny) oraz inne dane.
Tak wic na przykad zawarto gniazda MIASTO zostao rozpisane w kilkunastu kolumnach i wierszach, których kolor wskazywa na takt derywacyjny
(suksy wystpujce w derywatach I taktu s umieszczone na biaym tle, na niebieskim – II taktu itd.).
Warto doda , e tabela bya znacznie rozwinita w praw stron, poniewa
zawieraa pola do umieszczania informacji na temat derywatów nalecych do
siódmego taktu gniazda. Jednak prezentowana tu egzemplikacja zostaa dostosowana do struktury gniazda MIASTO, ograniczonej do IV taktu. Pominito równie
inne puste kolumny nieistotne dla omawianego przykadu.
Oprócz szczegóowych tabel opracowano ich uproszczone wersje, w których
pominito wiersze z pojedynczymi suksami (pozycje 9, 11-15), które nie s
przedmiotem bada, zrezygnowano z barwnych oznacze, dodatkowych informacji
143
Suks -k(a) w innej funkcji ni deminutywna i feminatywna (tu odprzymiotnikowa nazwa
nosiciela cechy).

miasto

miasto

miasto

miasto

miasto

4

5

6

7

8

miasto

miasto

miasto

13

14

15

Suks 1

ski

ski

ski

owy

i/ysko

ski

eczko

ski

i/yna

ski

ski

ski

ski

Typ podstawy
P

P

P

P

P

P*

Suks 2
uch

ski

owy

ka 

ka d

anin

anin

anin

anin

anin

Typ podstawy

Ucicie 2

Tech. miesz.**

Ucicie 1

ródo: badania wasne
* P – wyraenie przyimkowe, ** Tech. miesz. – technika mieszana (formant cigy)

miasto

miasto

11

12

miasto

miasto

3

miasto

miasto

2

9

miasto

Lp.

10

Leksem hasowy

1

Tech. miesz.

Tabela 5. Przykad zapisu cigów wystpujcych w derywatach gniazda MIASTO

Suks 3
stwo

ski

ka

ka

in

in

in

in

Ucicie 4

Suks 4
anty... stwo
ski

o

Tech. miesz.
prefsuf.

2.2. Morfotaktyka

51

Typ podstawy

Typ podstawy

Tech. miesz.

Ucicie 3

Typ podstawy
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3. Cel, metoda i róda materiaowe pracy

(np. dotyczcych charakterystyki stylistycznej podstawy) lub podano je syntetycznie (np. podano tylko symbol graczny ucicia, bez konkretnego obiektu).
Sporzdzono take wersje zbiorcze, podajce liczb powiadcze danego cigu
(z uwzgldnieniem umiejscowienia poszczególnych suksów lub bez uwzgldnienia – uogólnione).
Wszystkie te zestawienia, tabele, wykazy su objciu analiz licznego materiau, który w SGS-2 zosta przedstawiony na 1147 stronach. Umoliwiaj one
w miar sprawne sporzdzenie wylicze, wyszukanie przykadów, operowanie
materiaem. S podstaw do czynienia spostrzee ogólniejszej natury.
Fragmenty zestawie zostay umieszczone w czci analitycznej pracy. Jednak
ze wzgldów praktycznych nie s publikowane w caoci, pozostaj w wersji elektronicznej. Ukadom suksów towarzysz informacje o liczebnoci, usytuowaniu,
czliwoci suksów lub jej ograniczeniach, z odwoaniem do zestawie, które
bazuj na materiale zawartym w SGS-2. Szczegóowe zasady analizy materiau
i uzyskiwania danych ilociowych (na przykad wspóczynnika nalnoci) omawiam w poszczególnych rozdziaach pracy.

4. Podstawowe informacje o materiale

Zebrany materia odrzeczownikowy zawiadcza istnienie prawie 2 tysicy uogólnionych ukadów (dokadnie 1808144), które skadaj si z suksów budujcych
derywaty nalece do czterech podstawowych czci mowy: rzeczownika, przymiotnika, czasownika i przysówka. Niektóre z ukadów wystpuj sporadycznie
(1, 2 potwierdzenia w materiale), inne czsto lub bardzo czsto (10, 50 czy nawet
300 powiadcze). Ze wzgldu na du liczb uzyskanych ukadów i rón czsto ich wystpowania przyjto, e w pracy zostan zamieszczone cigi majce
przynajmniej dziesiciokrotne potwierdzenie w analizowanym materiale. Taki
warunek spenia 85 ukadów. Peny wykaz cigów zawiera Lista cigów, a ich
czliwo obrazuj schematy prezentowane w rozdziale 8.2.
Ukady te maj zrónicowan budow i dugo , co uwidacznia si w liczbie
i rozmieszczeniu suksów (prostych i rozszerzonych), skadajcych si na cigi
oraz w obecnoci lub braku innych formantów w omawianych strukturach. W niektórych cigach widoczne s obligatoryjne, czste lub sporadyczne ucicia145 czci suksu, znaczone znakiem <>. Nie eksyjne zuboenia tematów sowotwórczych rzeczowników niemotywowanych przed doczeniem pierwszego suksu
nie s odnotowane w poniszym zestawieniu, poniewa dotycz lewostronnej
czliwoci aksu146. Gdy w procesie derywacji wczeniej doczony suks podlega cakowitemu uciciu, nie by wliczany do sumy suksów budujcych cig.
Uwzgldniono jednak jego obecno w cigu w postaci zapisu tego elementu
w nawiasach <>, poniewa ze wzgldów semantycznych jest on wanym elementem poredniczcym w procesie tworzenia derywatu. Std na przykad cig
<n>(y)+<i/yzm>+i/yz(owa)+acj(a), w którym dwa pierwsze suksy s odejmowane, jest ujmowany jako dwusuksalny, zgodnie z rzeczywist liczb suksów
budujcych cig -i/yzacj(a).
144
Rozumianych jako suma uogólnionych cigów z uwzgldnieniem usytuowania na poszczególnych taktach (cznie z wariantami cigów wyrónianymi ze wzgldu na ucinany suks).
145
Ucicia jako zjawisko towarzyszce suksacji s przedmiotem rozwaa zamieszczonym
w rozdziale 5.1.
146
Zjawiska te s szczegóowo opisane w pracach sowotwórczych, por. Waszakowa 1996;
Grzegorczykowa, Puzynina 1979. Stanowi przedmiot czci rozwaa zamieszczonych w rozdziale 6.1.
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4. Podstawowe informacje o materiale

W analizowanym materiale warianty fonetyczne cigów suksalnych zostay
sprowadzone do postaci wspólnej, np. suksy -izm i -yzm do postaci -i/yzm.
W prezentacji przyjto schemat, uwzgldniajcy typ konguracji (wyróniany
ze wzgldu na takty, na których wystpuj suksy, np. konguracje I i II taktu),
wyjciowy suks (cigi z wyjciowym suksem rzeczownikowym, przymiotnikowym, czasownikowym i przysówkowym), a nastpnie kolejno alfabetyczn.

4.1. Prezentacja cigów dwusu ksalnych
Sporód 1402 ukadów dwusuksalnych tylko 83 cigi wystpuj przynajmniej
10 razy. W obrbie konguracji pierwszego i drugiego taktu mona wskaza ich
najliczniejsz grup, skadajc si z 70 cigów147. Wiksz cz stanowi ukady
z wyjciowym suksem rzeczownikowym lub przymiotnikowym.
Konguracje I i II taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym148 licz
38 elementów, por. tabela 6.
149150

Tabela 6. Konguracje I i II taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym
Pierwszy
suks
-ak
-anin
-ant
-arz

-ek

-er
-ic(a)149
-i/yk

-i/yn(a)
-i/yst(a)

147

Skadniki ukadu

Cig

Przykad

ak+ek
an<in>+k(a)
ant+k(a)
arz+k(a)
arz+sk(i)
arz+stw(o)
ek+ek
ek+owat(y)
ek+ow(y)
er+k(a)
ic(a)+k(a)d
ic(a)+ow(y)
i/yk+ek
i/yk+k(a)
i/yk+ow(y)
i/yn(a)+k(a)d
i/yn(a)+ow(y)
i/yst(a)+i/yczn(y)151

-aczek-ank-antk-ark-arsk’-arstw-eczek-kowat-ekow-erk-i/yczk-i/ycow-i/yczek-i/yczk-i/ykow-i/ynk-i/ynow-i/ystyczn-

Buzia
buziak
buziaczek
Ameryka
Amerykanin
Amerykanka
Kurs 5.
kursant
kursantka
Kajak
kajakarz
kajakarka
Kolej
kolejarz
kolejarski
Kronika 1.
kronikarz
kronikarstwo
Kawa 1.
kawaek
kawaeczek
Kielich 1.
kieliszek
kieliszkowaty
Karmel
karmelek
karmelkowy
Miliard 2.
miliarder
miliarderka
Karze 1.
karlica
karliczka
Kotew 2.
kotwica
kotwicowy
Kaftan 1.
kaftanik
kaftaniczek
Historia 2.
historyk
historyczka150
Krzy 1.
krzyyk
krzyykowy
Koszula
koszulina
koszulinka
Olcha
olszyna
olszynowy
Artyzm
artysta
artystyczny152

i/yst(a)+k(a)

-i/ystk-

Parodia

parodysta

parodystka153

Sporód 957 cigów dwusuksalnych wystpujcych na I i II takcie, odnotowanych w materiale.
Speniajce wymóg dotyczcy liczby potwierdze.
149
Tylko jeden wariant formantu -ic(a), poniewa -yc(a) nie wystpuje w omawianych cigach.
150
Temat rzeczownika niemotywowanego jest zuboony o jot.
148
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4.1. Prezentacja cigów dwusuksalnych
-i/ystyk(a)
-jer
-k(a)3

i/ystyk(a)+n(y)
jer+sk(i)
k(a)3+ow(y)

-i/ystyczn-jersk’-kow-

Polonia
polonistyka
polonistyczny154
Brygada 1.
brygadier
brygadierski
Kreda 2.
kredka
kredkowy

-k(a)d

k(a)d+k(a)d

-eczk-

Bulwa

-k(a)
-k(o)
-nik

-on
-onizm
-or

-ówk(a)

k(a)d+owat(y)

-kowat-

Baryka

k(a)d+ow(y)

-kow-

Brama 1.

k(a)+k(a)d

-eczk-

Kuzyn

bulwka

bulweczka

baryeczka
bramka
kuzynka
kóko

baryeczkowaty
bramkowy

kuzyneczka

k(o)+k(o)

-eczk-

Koo I 1.

k(o)+ow(y)
nik+ek
nik+k(a)
nik+ow(y)
nik+tw(o)
on+ow(y)
on<izm>+i/yst(a)
or+k(a)
or+sk(i)
or+stw(o)
ówk(a)+ow(y)

-kow-niczek-niczk-nikow-nictw-onow-onist-ork-orsk’-orstw-ówkow-

Biuro 1.
biurko
biurkowy
Kura 1.
kurnik
kurniczek
Kapelusz
kapelusznik
kapeluszniczka
Dym
dymnik
dymnikowy
Rzemioso 1.
rzemie lnik
rzemie lnictwo
Dziao
dziaon
dziaonowy
Dystrybucja 2. dystrybucjonizm dystrybucjonista
Kuratela
kurator
kuratorka155
Plagiat  plagiator  plagiatorski
Miniatura 1.
miniator
miniatorstwo156
Miejsce 1.
miejscówka
miejscówkowy

kóeczko

ródo: badania wasne
151152153154155156

Konguracje I i II taktu z wyjciowym suksem przymiotnikowym s te
do licznie reprezentowane. Sporód nich 36 ma przynajmniej 10 potwierdze
(por. tabela 7.).
Tabela 7. Konguracje I i II taktu z wyjciowym suksem przymiotnikowym
Pierwszy
suks
-aln(y)

-an(y)

151

Skadniki ukadu

Cig

Przykad

-alnie

Cenzura 1.

al<n>(y)+i/yzm

-alizm-

Fenomen 2.

aln(y)+i/yz(owa )

-aliz-

Forma 9.

aln(y)+o

-alno -

Kolos

kolosalny

kolosalno

an(y)+k(a)3

-ank-

Soma

somiany

somianka

aln(y)+e

cenzuralny

cenzuralnie

fenomenalny
formalny

fenomenalizm

formalizowa

Wydzielenie tego cigu nastpio zgodnie z analiz zastosowan w SGS-2 (wiele przymiotników tej serii ma dwoiste znaczenie, np. sadystyczny ‘dotyczcy sadysty, sadyzmu’; parodystyczny
‘dotyczcy parodii lub parodysty’. W SGS-2 s opisane jako derywaty od rzeczowników osobowych, cho mona tu równie widzie suks -i/ystyczn(y) i derywacj bezporednio od podstawy).
152
Temat wyjciowego rzeczownika jest skrócony o element -yzm.
153
Temat rzeczownika niemotywowanego jest zuboony o jot.
154
Jw.
155
W temacie rzeczownika hasowego nastpuje ucicie elementu -el.
156
Temat rzeczownika hasowego jest zuboony o nie eksyjn czstk -ur.
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-arn(y)
-ast(y)
-i/yczn(y)
-i/yst(y)

4. Podstawowe informacje o materiale
arn(y)+e

-arnie

Fabua

fabularny

arn(y)+o

-arno -

Elita

ast(y)+o

-asto

Grzebie 2.

elitarny

i/yczn(y)+e

-i/ycznie

Gigant 1.

i/yczn(y)+o

-i/yczno -

Dogmat 1.

i/yst(y)+e

-i/ycie

Kos

i/yst(y)+o

-i/ysto

Krew 1.

fabularnie

elitarno

grzebieniasty
gigantyczny

kosisty

krwisto

-i/ysto -

Kamie 1.

kamienisty

i/ystyczn(y)+e

-i/ystycznie

Kub<izm>

kubistyczny

-k(i)

k(i)+o

-ko

Krew 2.

krewki
kopotliwy

-onaln(y)

-owat(y)
-own(y)
-ow(y)

-sk(i)

dogmatyczno

kosicie

krwisty

i/yst(y)+o

-n(y)

gigantycznie

dogmatyczny

-i/ystyczn(y)
-liw(y)

grzebieniasto

kamienisto
kubistycznie

krewko

liw(y)+e

-liwie

Kopot

liw(y)+o

-liwo -

Strach 1.

n(y)+ak

-niak-

Srebro 1.

srebrny

srebrniak

n(y)+e

-nie

Klinika

kliniczny

klinicznie

n(y)+i/yc(a)

-nic-

Ko 1.

konny

n(y)+i/yk

-nik-

Pancerz 2.

n(y)+o

-no

Para I 1.

n(y)+o

-no -

Parada 1.

kopotliwie

strachliwy

strachliwo

konnica

pancerny
parny

pancernik

parno

paradny

paradno

onaln(y)+e

-alnie

Profesja

onaln(y)+o

-onalno -

Prowincja 2.
nalno

profesjonalny

profesjonalnie

owat(y)+o

-owato

Pak 1.

pakowaty

owat(y)+o

-owato -

Por I 1.

porowaty

porowato

own(y)+e

-ownie

Gust 1.

gustowny

gustownie

own(y)+o

-owno -

Gwat 4.

ow(y)+ec

-owiec-

Pech 1.

ow(y)+k(a)3

-ówk-

Prasa 2.

ow(y)+o

-owo

Gala

ow(y)+o

-owo -

Gwara 1.

prowincjonalny

pakowato

gwatowny

gwatowno

pechowy

pechowiec

prasowy

prasówka

galowy

galowo

gwarowy

sk(i)+i/yzn(a)

-szczyzn-

Amator 2.

amatorski

sk(i)+o

-sko

Diabe 1.

diabelski

sk(i)+o

-sko -

Dwór 4.

dworski

prowincjo-

gwarowo
amatorszczyzna
diabelsko
dworsko

ródo: badania wasne

Konguracje I i II taktu z wyjciowym suksem czasownikowym obejmuj
30 cigów, z których tylko jeden spenia postawiony warunek dotyczcy liczby
powiadcze: i/yz(owa)+acj(a) (np. polimer polimeryzowa polimeryzacja).
Konguracje I i II taktu z wyjciowym suksem przysówkowym s reprezentowane przez 1 ukad, który nie przeszed przez selekcyjne sito.
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4.1. Prezentacja cigów dwusuksalnych

Konguracje innych taktów s mniej liczne i nieznacznie obcione. W tej
grupie zaledwie 8 ukadów ma nieco liczniejsze egzemplikacje (por. tabela 8).
Tabela 8. Konguracje I i III taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym i przymiotnikowym
Typ konguracji

Suks
wyjciowy

Pierwszy
suks

I i III takt

przymiotnikowy

-n(y)

n(y)+x+o

-no -

Polityka
lityczny

-aln(y)

al<n>(y)+
<i/yzm>+ i/
yst(a)

-alist-

Sentyment
sentymentalny
sentymentalizm
sentymentalista

acj(a)+n(y)

-acyjn-

Korona
koronowa
koronacja
koronacyjny

II i III takt

rzeczowni- -acj(a)
kowy

przymiotnikowy

Skadniki
ukadu

Cig

Przykad
polityczny
apoapolityczno

-eni(e)

eni(e)+ow(y) -eniow-

Droga 5.
wdroy
enie
wdroeniowy

-c(y)

c(y)+o

-co

paraliowa
Parali
paraliujcy
paraliujco

-n(y)

n(y)+e

-nie

Bd 1.
bdzi
2.
bdnie

n(y)+o

-no -

Ludzie
ludny

ow(y)+o

-owo

Sylwetka 1.
sylwetowy

-ow(y)

bezludzie9
bezludno

wdro-

bdny
bez-

sylweta 1.
sylwetowo

ródo: badania wasne
157

Powiadczone s te inne ukady, które jednak nie speniaj warunku wymaganej liczby potwierdze. To konguracje I i III taktu z wyjciowym suksem
rzeczownikowym, czasownikowym i przymiotnikowym (razem 148158), I i IV taktu
z wyjciowym suksem rzeczownikowym, czasownikowym i przymiotnikowym
(26 cigów), I i VI taktu z wyjciowym suksem przymiotnikowym (1 ukad),
II i III taktu z wyjciowymi suksem rzeczownikowym, czasownikowym i przymiotnikowym (208, poza 6 wymienionymi), II i IV taktu z wyjciowymi suksem
rzeczownikowym, czasownikowym i przymiotnikowym (8), take III i IV taktu
z wyjciowym suksem rzeczownikowym, czasownikowym i przymiotnikowym
(44), III i V taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym (2), IV i V taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym (1). Ich peny wykaz zawiera Lista cigów.
Nie zyskay potwierdzenia konguracje z wyjciowym suksem przysówkowym w ukadach I i III taktu, I i IV taktu oraz III i IV taktu.

157
158

Podstaw derywatu paradygmatycznego jest wyraenie przyimkowe bez ludzi.
Oraz 2 cigi wymienione w tabeli (maj ponad 10 potwierdze).
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4.2. Prezentacja du szych ukadów
Sporód wielu ukadów zbudowanych z trzech, czterech i piciu suksów jedynie
dwa trójsuksalne speniy przyjte kryteria ilociowe:
i/yz(owa)+acj(a)+n(y), cig: -i/yzacyjn- (np. standard
standaryzowa
standaryzacja
standaryzacyjny);
al<n>(y)+<i/yzm>+i/ystyczn(y)+e, cig: -alistycznie (np. idea 1.
idealny
idealizm
idealistyczny
idealistycznie).
S to konguracje I, II i III taktu z wyjciowym suksem czasownikowym oraz
I, III i IV taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym. Powstawaniu cigu:
-alistycznie towarzysz ucicia wczeniej doczonych suksów (caoci i czci).
Wikszo pozostaych ukadów jest nielicznie reprezentowana. Kilkanacie ma
tylko nieco wiksze obcienia (od piciu wzwy).
Oprócz wymienionego wyej przykadu struktury trójsuksalnej znajduj
potwierdzenie nastpujce konguracje:
x I, II i III taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym, czasownikowym,
przymiotnikowym i przysówkowym (odpowiednio: 179, 28, 84, 1);
x I II i IV taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym, przymiotnikowym
i czasownikowym (odpowiednio: 8, 12 i 2);
x I, II i V taktu z wyjciowym suksem przymiotnikowym (1);
x I, III i IV taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym, przymiotnikowym i czasownikowym (odpowiednio: 3, 9 i 3);
x I, IV i V z wyjciowym suksem rzeczownikowym, przymiotnikowym
i czasownikowym (odpowiednio 1, 3 i 1);
x I, IV, VI z wyjciowym czonem przymiotnikowym (1);
x I, VI, VII z wyjciowym czonem przymiotnikowym (1);
x II, III i IV z wyjciowym suksem rzeczownikowym, przymiotnikowym
i czasownikowym (odpowiednio 16, 3 i 10);
x II, IV i V z wyjciowym suksem rzeczownikowym i czasownikowym
(odpowiednio 1 i 2);
x III, IV i V taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym i przymiotnikowym (odpowiednio 1 i 1).
Ukady czterosuksalne s mniej liczne i wszystkie maj obcienie poniej
wymaganego. Reprezentuj one nastpujce konguracje:
x I, II III i IV taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym, przymiotnikowym i czasownikowym (odpowiednio 10, 6 i 3),
x I, II, V i VI wyjciowym suksem przymiotnikowym (1).
x I, III, IV, V z wyjciowym czonem przymiotnikowym, rzeczownikowym (po 1);
x II, III, IV, V z wyjciowym czonem czasownikowym (1).
Jedyny odnotowany ukad piciosuksalny skada si z suksów rozoonych
na kolejnych taktach: I, II, III, IV i V, a wyjciowy przyrostek przymiotnikowy
jest doczony bezporednio do tematu rzeczownika niemotywowanego.
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4.3.1. Charakterystyka dugoci cigów159
Wród prawie 2 tysicy wystpie uogólnionych suksów w odrzeczownikowych
derywatach prostych znaczn cz stanowi ukady, a wic poczenia przynajmniej
dwóch suksów, doczanych w kolejnych procesach derywacyjnych, np. -atorsk(i):
ator+sk(i) (DOM 2.
domator
domatorski). Najczciej suks jest jedynym
wykadnikiem derywacji (poza alternacjami). W zaledwie 188 ukadach suks jest
wspóformantem, zwykle jednym z wykadników derywacji preksalno-suksalnej.
Tabela 9. Typy ukadów suksów (ze wzgldu na liczb skadowych suksów)
Ukady
dwusuksalne
trójsuksalne
czterosuksalne
piciosuksalne

Liczba
1402
375
23
1

Udzia (w %)
77,9
20,8
1,3
0,1

ródo: badania wasne

Wród cigów suksalnych przewaaj cigi dwusuksalne, znacznie mniej
jest ukadów trójelementowych, a inne wystpuj sporadycznie. Najduszy ukad
skada si z 5 suksów rozoonych na 5 taktach (z dwoma uciciami czci
suksów): al<n>(y)+iz(owa)+ac<j>(a)+or+sk(i) (CENTRUM 2.
centralny
centralizowa
centralizacja
centralizator
centralizatorski).
Materia ten potwierdza spostrzeenia K. Kowalik, która ustalia, e „system
jzykowy preferuje struktury nieskomplikowane; struktury o duym stopniu rozczonkowania stanowi peryferie systemu morfologicznego, zwykle s ilustrowane
izolowanymi przykadami” [Kowalik 1977: 198].
Ukady suksów mog by cige, to znaczy nie zawiera pustych miejsc,
suksy s doczane kolejno do siebie (por. wczeniej przywoany przykad piciosuksalnego cigu), lub zawiera luki (suksy wystpuj z innymi formantami,
czyli suksacji towarzysz inne techniki sowotwórcze, np. al<n>(y)+i/yz(owa)
+x+x+acj(a)+n(y): CENTRUM centralny centralizowa scentralizowa
decentralizowa
decentralizacja
decentralizacyjny; oznaczenie: x wskazuje w analizowanym przykadzie preksy s- i de- bdce wykadnikami preksacji i derywacji preksalnej wymiennej160.
159
Por. Cigi suksalne w derywatach odrzeczownikowych [Burkacka 2006]. Zawarte tam
spostrzeenia odnosiy si jednak do czci opracowanego wówczas materiau.
160
Analizowany przykad zawiera acuch zmodykowany w stosunku do zapisu w SGS-2.
Wprowadziam tu (zgodnie z pó niejszymi ustaleniami zastosowanymi w SGS-3) derywacj
preksaln wymienn. Zadecydoway o tym wzgldy semantyczne – aby co decentralizowa,
wczeniej musiao to by scentralizowane (por. wstp do SGS-3).
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Tabela 10. Charakterystyka ukadu suksów
Ukad suksów w cigu
pene cigi
z „lukami” oznaczonymi symbolem x

Liczba
1591
179
30
1801

z1x
z2x

razem

Udzia (w %)
88,3
9,9
1,7

ródo: badania wasne

Wikszo cigów jest pena (prawie 90%), to znaczy suksacja jest technik
jednorodn. W badanych ukadach puste miejsca (oznaczone symbolem x) pojawiaj si zwykle jednokrotnie (179 cigów), znacznie rzadziej dwukrotnie (tylko
30 cigów). Ukady, w których suksacja nie jest jedyn technik sowotwórcz,
stanowi zaledwie ok. 11% cigów.
Trzeba doda , e w prezentowanym zestawieniu uwzgldniono rzeczywist
liczb suksów budujacych cig, tzn. w wyliczeniach pominito te przyrostki, które
s w caoci ucinane podczas suksacji, niekiedy równie z fragmentem wczeniej doczonego suksu, np. w cigu al<n>(y)+<i/yzm>+i/yst(a) (sentyment
sentymentalny
sentymentalizm
sentymentalista) wystpuj 3 suksy, jednak
jeden z nich jest w caoci ucinany, co powoduje, e opisuj ten cig jako dwusuksalny. W procesie suksacji zubaany te jest pierwszy aks, jednak zostaje
element -al-, uwzgldniany w wyliczeniu sumy suksów.
Ucicia caych przyrostków mona zaobserwowa w 132 cigach suksalnych,
najczciej w ukadach dwusuksalnych (w 96 ukadach)161, rzadziej w trójsuksalnych: 33 i tylko 3 razy w czterosuksalnych. W niektórych ukadach mona
zaobserwowa te dwukrotne ucicia suksów, stanowi one jednak margines
badanych ukadów (zaledwie 7).
Zwykle te cigi rozpoczynaj si od I taktu, czyli pierwszy suks przyczany
jest bezporednio do tematu rzeczownika niemotywowanego (83,2% cigów).
Tabela 11. Wystpowanie cigów suksalnych w gniazdach
Miejsce
rozpoczcia
cigu
Od I taktu
Od II
Od III
Od IV
Od V
razem

2-suksalne
1135
222
44
1
0
1402

3-suksalne
341
32
2
0
0
375

4-suksalne
22
1
0
0
0
23

5-suksalne
1
0
0
0
0
1

Razem
1499
255
46
1
0
1801

Udzia
[w %]
83,2
14,2
2,5
0,1

ródo: badania wasne

161
Dotyczy to ukadów, w których po uciciu suksu pozostaj jeszcze dwa przyrostki. Ukady, w których po uciciu pozostawa jeden suks, nie wchodziy do badanego materiau jako
struktury jednoelementowe.
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Te wartoci wynikaj oczywicie ze stopnia skomplikowania gniazda (jego
gbokoci). Jeeli acuchy s krótkie, to ukady suksalne musz pojawi si
na pocztku, czyli na I takcie. Im dusze acuchy wystpuj w gnie dzie, tym
bardziej prawdopodobne jest, e wystpi ukad duszy lub suksacja pojawi si
na pó niejszych taktach. Oczywicie, nie bez znaczenia pozostaje charakter kategorialny podstawy162.
Na II takcie rozpoczyna si ju tylko 255 cigów (14,1% cigów), a na III –
zaledwie 46 (2,5%). Cigi, które rozpoczynaj si na II czy III takcie, a s identyczne z tymi, które swój pocztek bior na I takcie, zwykle maj znacznie mniej
egzemplikacji: czsto ich wystpowania w konstrukcjach niemotywowanych
bezporednio wyrazem hasowym jest niewielka.
Konguracje suksów w ukadach dwusuksalnych przedstawia tabela 12.
Tabela 12. Ukad cigów dwusuksalnych163164
Rozkad
I takt
i nastpne

Typ

Ukad
s1+s2*

957

ak+ow(y)
KRZY
krzyak

I i III

s1+x+s2

120

i/ystyk(a)+ucicie i der. parad.163 +k(a)
POLON<I>A
polonistyka
polonista
nistka

polo-

al<n>(y)+<i/yzm>+i/yst(a)
centralny
CENTRUM164
tralista

cen-

I i IV

s1+x+x+s2

32

20

krzyakowy

centralizm

n(y)+der. parad.+preksacja+a(y),
KO kostny kostnie skostnie

2

i/yczn(y)+<o >+ucicie i der. parad.+arz
ELEKTR<ON>
elektryczny
elektryczno 
elektryka
elektrykarz

s1+x+<s>
+s2

3

ual<n>(y)+pref.+<i/yzm>+i/yst(a)
INTELEKT
intelektualny
antyintelektualny
antyintelektualizm
antyintelektualista

I i VI

s1+<s>+x
+x+<s>+s2

1

al<n>(y)+<i/yz>(owa )+preksacja+derywacja preksalna wymienna +<acj>(a) +i/yst(a)
CENTRUM
centralny
centralizowa
scentralizowa
decentralizowa
decentralizacja
decentralista

II i III

s1+s2

166

49

acj(a)+n(y)
KORONA
cyjny

koronowa

koronacja

<ow>(y)+i/yc(a)+owiec
NERW
nerwowy
nerwica

korona-

nerwicowiec

A take – jak sdz – jego znaczenie, pochodzenie, historia (por. rozdz. 5).
Skrót der. parad. oznacza derywacj paradygmatyczn.
164
Czstk -um traktuj jako element eksyjny.
163

skostniay

s1+<s>+x
+s2

<s>+s1+s2

162

Przykad

I i II

s1+<s>+s2

II
i nastpne

Liczebno
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II
i nastpne

II i IV

III
i nastpne

III
i IV

IV
i nastpne
razem

<s>+s1+
x+s2

7

s1+s2

36

<acj>(a)+aln(y)+preksacja+o
TON
tonacja
tonalny
atonalny
no 
ator+stw(o)
MASKA
maskowa
tor
demaskatorstwo

demaskowa

<n>(y)+<i/yzm>+i/yz(owa )+acj(a)
ESTETYKA
estetyczny
estetyzm
wa
estetyzacja

atonal-

demaska-

<s>+<s>+
s1+s2

4

<s>+ s1+s2

1

der. parad.+<k>(i)+i/yz(owa )+acj(a)
LAIC<YZM>
laik
laicki
laicyzowa
laicyzacja

<s>+x+
s1+s2

1

<k>(i)+der. parad.+jar<ni>(a)+sk(i)
PERS<J>A
perski
pers
persjarnia
sjarski

III i V

s1+x+s2

2

acj(a)+preksacja+n(y)
FORMA
formowa
reformowa
reformacja
kontrreformacja
kontrreformacyjny

IV i V

<s>+s1+s2

1

<i/yzm>+-i/yst(a)+i/yczn(y)
FORMA
formowa
reformowa
reformista  reformistyczny

estetyzo-

per-

reformizm

1402

*Symbol s1 oznacza pierwszy suks w cigu, s2 – drugi.
ródo: badania wasne

Informacje dotyczce budowy cigów dwusuksalnych powielaj w zasadzie
przedstawione wczeniej informacje ogólne: ukady te zwykle maj posta cig (stanowi 86,8% wszystkich cigów 2-elementowych i ¾ cigów rozpoczynajcych si na I takcie), rzadko zawieraj inne formanty. Najczciej mamy do
czynienia z ukadem s1+s2, np. z I i II taktu k(a)d+k(a)d [CHMURA
chmurka
chmureczka] czy z II i III arz+k(a) [SZKO
szkli
szklarz
szklarka],
rzadziej s1+x+s2 [np. ek+x+nic(a), KRG
krek
krkowa
krkownica]. Zaledwie 21 cigów ma midzy suksami dwa inne formanty s1+x+x+s2.
Taki cig obejmuje ju bowiem 4 takty, a wic wymaga tego, aby gniazdo byo
znacznie rozbudowane w gb. Nieliczne s te ukady z jedn zmian techniki
sowotwórczej – obserwujemy to zjawisko w 135 cigach dwusuksalnych (9,6%
cigów dwusuksalnych).
Cigi trójsuksalne maj bardzo podobny rozkad. W wikszoci rozpoczynaj
si na I takcie (90,5%), rzadziej na II (tylko 32) czy III (zaledwie 2). Najbardziej
zrónicowane konguracje cechuj ukady z pierwszym suksem umiejscowionym na I takcie (por. tabela 13).
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Tabela 13. Ukad cigów trójsuksalnych165166
Rozkad

Typ

Ukad

I takt
i nastpne

I, II i III

s1+s2+s3

I, II i IV

s1+s2+x+s3

Liczebno
295

166

krewniak

krew-

al<n>(y)+i/ystyk(a)+ucicie i der. parad.
+k(a)
ORIENT
orientalny
orientatalistyka
orientalista
orientalistka

9

nik+arz+<sk>(i)+k(a)3
DZIE
dziennik
dziennikarz
nikarski
dziennikarka165

dzien-

I, II i V

s1+s2+x+x+s3

1

n(y)+i/yk+der. parad.+preksacja+ówk(a)
LAS
le ny
le nik
le niczy
nadle niczy
nadle niczówka

I, III i IV

s1+x+s2+s3

9

n(y)+der. pref-parad.166+c(y)+o
SPOKÓJ
spokojny
uspokoi/uspokaja
uspokajajcy
uspokajajco

s1+<s>+s2+s3

7

al<n>(y)+<i/yzm>+i/ystyk(a)+n(y)
REGION
regionalny
regionalizm
regionalistyka
regionalistyczny

I, IV i V

s1+x+x+s2+s3

5

n(y)+der. parad.+preksacja+a(y)+o
KO
kostny
kostnie
skostnie
skostniay
skostniao 

I, IV, VI

s1+<s>+<s>+
s2+x+s3

1

al<n>(y)+<i/yzm>+<i/ystyczn>(y)+
z...i/yz(owa ) si+ucicie+anie
MATERIA
materialny
materializm
materialistyczny
zmaterializowa si
zmaterializowa
zmaterializowanie

I, VI, VII

s1+<s>+x+x+
<s>+s2+s3

1

al<n>(y)+<i/yz>(owa )+x+x+<acj>(a)+
i/ystyczn(y)+ e
CENTRUM
centralny
centralizowa
scentralizowa
decentralizowa
decentralizacja
decentralistyczny
decentralistycznie

II, III i IV

s1+s2+s3

15

k(i)+i/yz(owa )+acj(a)
LAIC<YZM>
laik
wa
laicyzacja

<s>+ s1+s2+s3

165

n(y)+ak+k(a)
KREW
krewny
niaczka

13

s1+s2+<s>+s3

II takt
i nastpne

Przykad

14

laicki

<sk>(i)+i/yk(owa )+acj(a)+n(y)
ROSJA
rosyjski
rusykowa
kacja
rusykacyjny

W znaczeniu ‘wydzia dziennikarski’.
Skrót ten oznacza derywacj preksalno-paradygmatyczn.

laicyzo-

rusy-
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II takt
i nastpne

II, IV, V

<s>+ s1+x+s2
+s3

3

<n>(y)+i/yz(owa )+preksacja+acj(a)+n(y)
MINERA
mineralny
mineralizowa
demineralizowa
demineralizacja
demineralizacyjny

III
i nastpne

III, IV i V

s1+s2+s3

2

n(y)+i/yc(a)+ow(y)
KRG
kry
okry/a
okrnica
okrnicowy

razem

okrny

375

ródo: badania wasne

Wród prezentowanych cigów najliczniejsz reprezentacj maj ukady
wycznie suksalne typu: s1+s2+s3, np. ak+n(y)+o  (CUD 2.
cudak
cudaczny167
cudaczno ). Stanowi 92% ukadów trójsuksalnych. Zaledwie
8% cigów zawiera formanty niesuksalne, rozmieszczone na II, III lub IV takcie
(np. ukady s1+x+s2+s3 czy s1+s2+x+x+s3).
Ukady czterosuksalne – zapewne z powodu ich dugoci – rozpoczynaj si gównie na I takcie, podobnie jak jedyny ukad piciosuksalny, wymieniony wczeniej.
Tabela 14. Ukad cigów czterosuksalnych
Rozkad
I takt
i nastpne

II takt
i nastpne

Typ

Ukad

I, II, III i IV s1+s2+s3+s4

Liczebno

Przykad

19

al<izm>+iz(owa )+acj(a)+n(y)
STRUKTURA
struktural<izm>
strukturalizowa
strukturalizacja
strukturalizacyjny

I, II, V i VI

s1+s2+x+
x+s3+s4

1

al<n>(y)+i/yz(owa )+preksacja+der. preksalna wymienna+acj(a)+n(y)
CENTRUM
centralny
centralizowa
scentralizowa
decentralizowa
decentralizacja
decentralizacyjny

I, III, IV
iV

s1+<s>+
s2+s3+s4

2

i/yw(a)+<k>(a)3+n(y)+i/yk+owat(y)+o
OL<EJ>
oliwa
oliwka
oliwny
oliwnik
oliwnikowaty
oliwnikowato

1

<i/yzm>+i/yz(owa )+ac<j>(a)+or+sk(i)
MECHAN<IK>A
mechanizm
mechanizowa
mechanizacja
mechanizator
mechanizatorski

II, III, IV, V <s>+s1
+s2+s3+s4

razem

23

ródo: badania wasne

A 22 ukady z 23 cigów czterosuksalnych skadaj si tylko z samych
suksów – s1+s2+s3+s4, np. k(i)+k(i)+arz+k(a): SANIE
sanki
saneczki
saneczkarz
saneczkarka. Trzeba jednak zwróci uwag na liczne ucicia towarzyszce procesowi suksacji. Tylko sporadycznie mamy do czynienia z po167

Towarzyszca alternacja k:cz.
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czeniami caych suksów, zwykle zostaj one zuboone o jaki element nie eksyjny, najczciej -n- i -i/yzm z suksów -aln(y) i -alizm, -janizm, np. al<n>(y)+
i/yz(owa)+acj(a)+n(y): NORMA normalny normalizowa normalizacja
normalizacyjny; al<izm>+i/yz(owa)+acj(a)+n(y): STRUKTURA
strukturalizm
strukturalizowa
strukturalizacja
strukturalizacyjny. Ucicia
wymienionych elementów mona spotka w 5 cigach czterosuksalnych, które
s budowane gównie z suksów skadajcych si z jednej sylaby. Krótko cigu,
osigana pomimo czteroskadnikowej budowy, cechuje te znaczn cz pozostaych cigów czterosuksalnych, np. -eczkark-, -eczkarsk-, -nikowo -, -nikark-.
Na uwag zasuguje równie fakt, e procesy sowotwórcze zachodzce na V
i VI takcie jednego z ukadów wyduaj wyraz zaledwie o jedn sylab (derywacja preksalna i preksalna wymienna), podobnie doczenie suksu -iz(owa)
nie powoduje znacznego rozbudowania struktury, temat sowotwórczy wzbogaca
si zaledwie o jedn sylab iz. Doczone suksy i inne formanty nie tworz wic
struktury bardzo rozbudowanej.
Jakie wnioski pyn z przedstawionych wy ej danych?
Po pierwsze, suksacji rzadko towarzysz inne techniki (wiadczy o tym
budowa cigów i duy udzia cigów wycznie suksalnych).
Po drugie, cigi zazwyczaj rozpoczynaj si na I takcie, co nie dziwi, gdy
mamy do czynienia z dugimi ukadami, ale zaciekawia, gdy porównujemy tak
zbiene dane dotyczce cigów dwu- i trójsuksalnych. Wydawa by si mogo,
e wród dwusuksalnych ukadów wiksza bdzie rónorodno budowy, np.
pojawi si cigi z trzykrotnym udziaem innych technik derywacyjnych, ale
materia tego nie potwierdza. By moe wymuszaoby to czst zmian kategorii
przynalenoci do czci mowy lub powrót do uprzedniej, co jest utrudnieniem,
jak wykazaa H. Jadacka [Jadacka 1995: 159].
Po trzecie, im duszy cig, tym bardziej prawdopodobne, e rozpocznie si
ju na I takcie, czyli aby otrzyma dugi cig, powinnimy rozpocz proces
derywowania sowa od suksacji, cho trzeba doda , e pojedyncze suksy te
najczciej pojawiaj si na I takcie.

4.3.2. Obci enie cigów w analizowanym materiale
Zwracaj uwag olbrzymie rónice w czstoci wystpowania poszczególnych
cigów: od kilkuset wystpie do 1 potwierdzenia. Wród cigów dwusuksalnych a 968 jest notowanych tylko raz w analizowanym materiale, cho nie maj
rozbudowanej struktury, np. usz+ow(y), ur+ek, ul(a)+k(a)d, k(a)d+n(y). Warto te
zwróci uwag na umiejscowienie ukadów w „historii derywacyjnej wyrazu”.
Wikszo cigów dwusuksalnych obejmuje dwa pierwsze takty, czyli pierwszy
suks jest doczany bezporednio do tematu rzeczownika niemotywowanego,
a drugi suks bezporednio do pierwszego (uwidacznia to porównanie czstoci
wystpowania cigów na I i II takcie i caoci obcienia cigu – patrz: tabela 15).
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Procesy suksacyjne rozpoczynajce si na dalszych taktach nie maj licznych
potwierdze.
Tabela 15. Czsto wystpowania cigów dwusuksalnych168
Obcienie
Poziom
najwyszy
wysoki

Cig

s1+s2
(I i II takt)

cao

Przykad

168

nie: n(y)+e

333

354

CMENTARZ
tarnie

owo: ow(y)+o

302

312

CEL

celowy

no : n(y)+o 

225

235

CEL

celny

i/ycznie:
i/yczn(y)+e

192

197

CHOREOGRAF(I)A
choreograczny
choreogracznie

owo : ow(y)+o 

173

183

KORONKA 1
kowo 

ówk(a):
ow(y)+k(a)3

159

162

CYFRA

cyfrowy

eczk(a):
k(a)d+k(a)d

133

133

CHATA

chatka

kow(y):
ek+ow(y)

125

133

KOPER

koperek

arsk(i): arz+sk(i)

117

125

KRGLE

owiec: ow(y)+ec

116

117

KLATKA

arstw(o): arz+stw(o)

115

121

KAJAK

i/yczno : i/yczn(y)+o 

106

111

CYKL

14

41— 97

redni

cmentarny
celowo
celno 

koronkowy

koron-

cyfrówka
chateczka
koperkowy

krglarz

krglarski

klatkowy
kajakarz
cykliczny

np. k(a)d+ow(y):
KOLEJ
kolejka

55

11 — 38

np. nik+ow(y): KORA
kornikowy

niski

411

2 — 10

np. jer+sk(i): KASA
kasjerski

najniszy

910

1

Np. us+k(a)3:
KRAK<ÓW>

cmen-

klatkowiec
kajakarstwo
cykliczno 
kolejkowy
kornik
kasjer

Krakus

krakuska

ródo: badania wasne

Daje si te zauway nastpujca, bynajmniej niezaskakujca, prawidowo :
im duszy cig, tym mniej obciony (por. tabela 15. i 16.). Cigi cztero- i piciosuksalne wystpuj jeszcze rzadziej.
Wród ukadów dwusuksalnych najczciej znajdujemy liczne potwierdzenia
cigów n(y)+e i ow(y)+o – w procesie doczania tych suksów otrzymujemy naj168
Tzn. w ukadach rozpoczynajcych si od innych taktów ni I (np. II, III) lub w ukadach
z lukami (np. s1+x+s2).

67

4.3. Wstpna charakterystyka cigów

pierw przymiotnik odrzeczownikowy, a nastpnie przysówek; rzadziej n(y)+o ,
i/yczn(y)+e, ow(y)+o , ow(y)+k(a)3, k(a)d+k(a)d – w tej grupie dominuj rzeczowniki odprzymiotnikowe – nazwy abstrakcyjnych cech, struktury zuniwerbizowane,
zdrobnienia drugiego stopnia. Przykady takich cigów suksów zawiera tabela
15. Zwykle cigi najczciej wystpujce (poziom najwyszy i wysoki) zawieraj
suksy niejednorodne pod wzgldem charakterystyki kategorialnej budowanych
derywatów, tzn. s to poczenia przyrostków przymiotnikowych i przysówkowych oraz rzeczownikowych i przymiotnikowych. Zaledwie dwa cigi zbudowane
s z suksów jednorodnych: tylko rzeczownikowych: k(a)d+k(a)d, arz+stw(o).
Ukady trójsuksalne nie wystpuj ju tak czsto – maksymalnie szesnastokrotnie. Dotyczy to cigu i/yz(owa)+acj(a)+n(y), który tylko pozornie jest dugi
– szeciosylabowy. W rzeczywistoci z pierwszego suksu pozostaje element
-i/yz-, poniewa czstka -owa ma charakter eksyjny, a w drugim przyrostku
zachodzi alternacja j:yj, std cig -i/yzacyjn(y) liczy zaledwie 4 sylaby (jeli wczymy samogoskow kocówk eksyjn).
Do czsto powielany jest te ukad al<n>(y)+i/yz(owa)+acj(a), w którym pojawia si ucicie elementu -n-, bardzo charakterystyczne dla ukadów
z przyrostkiem -aln(y). Elementy skadowe obu cigów s zrónicowane: suks
czasownikowe, rzeczownikowe i przymiotnikowe (w rónej konguracji). Inne
ukady trójsuksalne zawieraj te inne kombinacje przyrostków: suks rzeczownikowy, przymiotnikowy i przysówkowy; rzadziej spotykamy ukady zbudowane
wycznie z suksów rzeczownikowych (przykad podany w wierszu obejmujcym cigi z poziomu bardzo rzadkiego, tabela 16.) czy z podwojonym udziaem
suksu przymiotnikowego: ow(y)+ec+ow(y).
Tabela 16. Obcienie cigów trójsuksalnych
Liczba potwierdze
Poziom

Cig

s1+s2+s3 (I,
II i III takt)

cao

Przykad

najwyszy

i/yzacj(a):
i/yz(owa)+acj(a)+n(y)

16

21

KLIMAT
matyzacja

redni

alizacj(a): al<n>(y)+
i/yz(owa)+ acj(a)

9

11

MATERIA
material<n>y
materializowa
materializacja

arsko:
arz+sk(i)+o

6

6

KRONIKA
kronikarz
karski
kronikarsko

kowo:
ek+ow(y)+o

6

8

STÓG
stoek
stokowo

kowato:
k(a)d+owat(y)+o

6

6

SIATKA
kowaty

owcow(y):
ow(y)+ec+ow(y)

6

7

LÓD
lodowy
lodowcowy

i/yz(owa)+ator+sk(i)

6

6

KOLON<I>A
kolonizowa
kolonizator
kolonizatorski

klimatyzowa
kliklimatyzacyjny

kroni-

stokowy

siateczka
siateczsiateczkowato
lodowiec
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rzadki

b. rzadki

19

349

5-3

2-1

np. n(y)+utk(i)+o:
SPOKÓJ
spokojny
niutki
spokojniutko

spokoj-

np. arz+k(a)+k(a)d
KARCZMA
karczmarz
karczmarka
karczmareczka

ródo: badania wasne

Ukady cztero- i piciosuksalne maj pojedyncze potwierdzenia. Czstym elementem skadowym s suksy: -i/yz(owa), -acj(a), -n(y) oraz -o i -e. Tylko cig
-alistycznie: al<n>(y)+<i/yzm>+i/yst(a)+i/yczn(y)+e ma dwie egzemplikacje.
Warto podkreli , e tu równie dochodzi do uci , std ostateczna dugo cigu
nie wynika z dodania poszczególnych suksów, np. w wymienionym wczeniej
cigu nastpuje ucicie suksu -i/yzm i czci suksu -aln(y) (FORMA
formal<n>y
formal<izm>
formalista
formalistyczny
formalistycznie).

4.4. Ogólna charakterystyka czliwoci su ksów
Wród suksów wystpujcych w cigach mona wskaza te, które zwykle pojawiaj si na pocztku lub te koczce ukad. Niektóre inicjuj dugie cigi suksalne, a wic otwieraj due moliwoci derywacyjne w obrbie suksacji; inne
je kocz – zamykaj drogi. Cz z nich tworzy czste poczenia (typowe,
tradycyjne, seryjne), a inna – wystpuje w izolowanych cigach (o niewielkim
obcieniu – jedno lub dwa potwierdzenia w materiale).

4.4.1. Su ksy nalne
Listy przyrostków koczcych procesy suksacyjne nie rozpoczynaj – jak mona
by si byo spodziewa – formanty przysówkowe. Najczciej na kocu cigu
znajduje si suks -ow(y) – a w 167 rónorodnych cigach. Potwierdza to wczeniejsze spostrzeenia badaczy dotyczce duej produktywnoci opisywanego formantu, która wie si jednak z nalizowaniem procesu suksacji. Jak stwierdza
H. Jadacka, suks ten uchodzi za uniwersalnie czliwy, jednak
jego ogromna zdolno do tworzenia przymiotników nie idzie [...] w parze z inicjowaniem
dugich acuchów sowotwórczych, bowiem aktywno sowotwórcza tych przymiotników „wyczerpuje si” zwykle na rzeczownikach z formantem -o  i przysówkach na -e, -o.
Sporadyczne struktury z powtórzonym suksem (-owo ciowy: narodowo ciowy, osobliwo ciowy,
przypadkowo ciowy (!)), budzce zreszt pewne zastrzeenia normatywne, tylko potwierdzaj
t regu [Jadacka 1995: 164].

W badanym materiale suks -ow(y) wystpuje te czsto samodzielnie, tzn.
nie tworzy cigów. Materia dostarcza ponad 3 tysice takich przykadów. Cho
wic suks -ow(y) atwo doczy do rzeczownika (nawet niedawno zapoyczo-

4.4. Ogólna charakterystyka czliwoci suksów

69

nego169), to bardzo trudno przeduy zainicjowany przez niego proces derywacyjny, cho utworzenie cigu nie jest niemoliwe (por. rozdz. nastpny). Jak
podaje K. Kallas, ograniczenia w lewostronnej czliwoci dotycz rzeczowników
osobowych (wtedy doczamy suks -sk(i)), rzeczowników na -alni(a), -arni(a),
-owni(a), nazw zwierzt, a take wikszoci rzeczowników zapoyczonych [Kallas
1998: 498]. Nie w kadym punkcie mona si zgodzi ze wszystkimi zastrzeeniami dotyczcymi ograniczenia czliwoci. Rzeczowniki zapoyczone mog sta
si podstawami przymiotników z tym formantem, np. komputerowy, surngowy,
marketingowy, PR-owy, lycrowy. Ograniczenia wynikaj raczej z typu zakoczenia
(wygosu tematu), np. zapoyczenia z kocowym elementem -cj(a), -sj(a), -zj(a)
doczaj suks -n(y), te na -(um) – -aln(y) lub -n(y). Nie zawsze te dziaa blokada czliwoci z formantami -arni(a) i -owni(a), por. szklarnia
szklarniowy,
gosownia
gosowniowy, cho to tylko wyjtki (powiadczone w materiale).
W opisach czliwoci suksu -ow(y) stwierdza si zwykle, e nie czy si z podstawami bdcymi nazwami zwierzt, a przymiotniki w tej grupie s tworzone za
pomoc derywacji paradygmatycznej. Jednak i to stwierdzenie naley doprecyzowa . Rzeczywicie, w przymiotnikach derywowanych od nazw zwierzt dominuj
formy utworzone za pomoc zmiany paradygmatu, ale i w tej grupie leksemów
znajdujemy liczne przymiotniki suksalne170, np. bobrowy, wydrowy, koski, soniowy, osiowy. Wród rzeczowników bdcych nazwami ryb najczciej za
buduje si przymiotniki171 wanie suksem -ow(y).
Czste koczenie procesów derywacyjnych nie jest zwizane chyba z budow
tego suksu: nagosowa samogoska „o” nie powoduje alternacji, a po niej nastpuje tylko jedna spógoska. Cigi z kocowym suksem majcym w wygosie
gosk „w” stanowi nieco ponad 13% wszystkich cigów, ich obcienie jest do
znaczne (15,3%), ale za te udziay „odpowiada” wanie suks -ow(y): koczy on
ponad 57% cigów z suksem o wygosowym „w” i ma prawie 70-procentowy
udzia w ich obcieniu (dokadnie 67,3%).
W grupie suksów z wygosow gosk „w” znajduj si liczne warianty
suksu -tw(o) (np. -stw(o), -estw(o), -nictw(o), -i/yctw(o), -ostw(o)), które maj
znacznie rozbudowan cz spógoskow (powodujc niekiedy alternacje).
169
Przykady neologizmów z suksem -ow(y), przyczanym do podstaw rzeczowników zapoyczonych, podaje K. Waszakowa, np. chatowy a. czatowy (chat a. czat), blogowy (blog), chilloutowy a. czilautowy (chillout a. czilaut od ang. chill-out), lajtowy (lajt), coolowy (cool), oldskulowy (oldskul od ang. old school), paerowy (paer od ang. power), trendowy (trend) [Waszakowa
2009: 92].
170
Ich udzia wród przymiotników utworzonych od grupy nazw zwierzt nie jest may (wyliczenia wasne uwzgldniajce dane zawarte w pracach licencjackich, które powstay pod moim
kierunkiem w 2005 roku). Przykady kilku rónych przymiotników pochodnych od nazw zwierzt
podaje równie M. Wanot w tabeli 2., ujmujcej paradygmat sowotwórczy nazw zwierzt [Wanot
2010].
171
ródo: badania wasne.
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Jednak ze wzgldu na dominujc funkcj tego suksu172 (suksów) – tworzenie rzeczowników o znaczeniu abstrakcyjnym: nazw cech, zawodów, urzdów,
sportów, nie otwiera on zbyt wielu moliwoci derywacyjnych. Suks -ow(y) za
buduje przymiotniki (nawet w gniazdach jedno- lub dwuelementowych), które
stwarzaj wiele moliwoci rozwoju derywatu.
Nieco rzadziej na kocu cigów pojawiaj si suksy -k(a) i -o  – kocz
one odpowiednio 115 i 125 ukadów suksalnych.
Obecno formantu -o  w grupie suksów najczciej koczcych cigi
wie si z kilkoma czynnikami. Po pierwsze, formant ten jest bardzo produktywny, a w niektórych klasach podstaw przymiotnikowych wrcz kategorialny
[Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 106]. Po drugie, derywaty zawierajce go
w swoim skadzie s dosy liczne (991 potwierdze). Po trzecie, formant -o 
najczciej peni funkcj transpozycyjn, rzadko mutacyjn. Suy do tworzenia
wyrazów bdcych nazwami cechy, waciwoci, wskazujce na nosiciela cechy,
przedmiot (przedmioty), zjawisko. Rzeczowniki te ze wzgldów semantycznych
rzadko staj si podstawami innych derywatów. Std suks -o  czsto koczy
suksacj, a w zasadzie w ogóle procesy derywacyjne173.
Innego zdania jest J. Rabiega-Winiewska, która wskazuje na prawostronn
czliwo omawianego formantu z suksami -ow(y), -czn(y), -sk(i) i -a(y)
[Rabiega-Winiewska 2006: 119]. W moim materiale odnotowaam tylko kilka
potwierdze pocze z suksem -ow(y) i -n(y). Utworzenie za grup: *o ski
i *o czny wydaje si prawie niemoliwe ze wzgldów fonetycznych. Brak te
potwierdze takich pocze w analizowanym materiale.
Formant -k(a) w funkcji feminatywnej tworzy z kolei grup nazw stanowic
klas otwart i typ nieograniczenie produktywny174 [Grzegorczykowa, Puzynina
1979: 119]. Analizowany materia zawiera ponad 1400 wyrazów z suksem w omawianej funkcji, w tym 433 razy na kocu 115 cigów. Suks -k(a) w innych funkcjach semantycznych nie koczy tak wielu cigów suksalnych.
Dopiero po tych sowotwórczych wykadnikach sytuuj si suksy przysówkowe -o i -e.
Szczegóowe dane zawarte s w tabeli 17, która szereguje suksy rosnco;
przyjam próg 10-elementowy, tzn. umieciam w tym zestawieniu tylko te suksy,
które kocz minimum 10 ukadów. Wydzieliam V stref obejmujcych suksy
o zblionych parametrach.

172

Rzadziej tworzy rzeczowniki konkretne, np. nazwy zbiorowe.
Szczegóowe informacje na temat czliwoci omawianego suksu znajduj si w podrozdziale 6.4. Charakterystyka czliwo  suksów).
174
Cho od pewnych nazw zawodów raczej nie tworzy si nazw eskich za pomoc doczania tego suksu. Dyskusja dotyczca nazw eskich w polszczy nie ma ju zreszt bogat literatur przedmiotu, por. [aziski 2006].
173
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Tabela 17. Suksy wystpujce w pozycji nalnej cigu (dane dotycz
liczby cigów)
Suks

Liczba wystpie w
pozycji nalnej

Strefy

-ow(y)

167

I

-o 

125

-k(a)

115

-o

99

-e

86

-n(y)

79

-k(a)3

73

-sk(i)

64

-k(a)d

61

-stw(o)

49

-ek

42

-owat(y)

42

-acj(a)

42

-i/yk

33

-k(i)

28

-i/yst(a)

27

-ak

25

-ec

25

-i/yn(a)

24

-i/ystyczn(y)

24

-tw(o)

23

-i/yczn(y)

22

-eni(e)

21

-an(y)

21

-owsk(i)

20

-i/yzm

19

-nik

19

-i/yz(owa)

18

-i/ysk(o)

18

-ówk(a)

17

-owiec

17

-ostw(o)

16

-i/yc(a)

16

II

III

IV
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-ark(a)

14

-ni(a)

14

-i/yzn(a)

14

-arz

13

-ator

13

-i/yzacj(a)

12

-ow(a)

11

-arni(a)

11

-on(y)

11

-ani(e)

10

V

ródo: badania wasne

Wród ujtych w tabeli aksów zwraca uwag udzia suksów budujcych rzeczowniki – przewaaj one zarówno w wykazie suksów koczcych cigi (prawie
75%), jak i wtedy, gdy we miemy pod uwag obcienie cigów (ponad 50% – por.
dane zawarte w tabeli 19). Nieduy udzia suksów czasownikowych wród przyrostków wystpujacych w pozycji nalnej cigu wynika, po pierwsze, z niewielkiej
ich liczby (suksacja nie jest typowym sposobem tworzenia czasowników), po drugie, z istnienia moliwoci kontynuowania derywacji za pomoc innych technik: preksacji – czasowniki odczasownikowe, derywacji paradygmatycznej – rzeczowniki
odczasownikowe. Moe te tak liczna obecno rzeczownikowych suksów w derywatach koczcych procesy derywacyjne wie si ze wskazan przez H. Jadack
waciwoci derywacji odrzeczownikowej, która zorientowana jest na tworzenie
formacji rzeczownikowych, czyli wewntrzkategorialnie [Jadacka 1995: 161-163].
Tabela 18. Zestawienie suksów nalnych ze wzgldu na przynaleno kategorialn budowanych przez
nie derywatów
Suksy

Liczba wystpie

Udzia procentowy Obcienie cigów Udzia procentowy

rzeczownikowe

170

74,9

3963

56,2

przymiotnikowe

46

20,3

1483

21,0

czasownikowe

8

3,5

74

1,1

przysówkowe

3

1,3

1536

21,0

ródo: badania wasne

Zamieszczona wyej tabela zawiera te dane dotyczce obcienia cigów.
Informacje te s wane, poniewa niektóre suksy buduj wiele cigów, ale charakteryzujcych si niewielkim wykorzystaniem, inne – przeciwnie, wystpuj
zaledwie w kilku, ale za to licznie reprezentowanych w materiale. Dane dotyczce
obcienia cigów, w których dany aks jest ostatnim elementem suksalnym,
zawiera tabela 19.
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Tabela 19. Suksy wystpujce w pozycji nalnej cigu (dane zawieraj obcienie)
Suks
-o
-e
-ow(y)
-o
-k(a)
-k(a)3
-k(a)d
-sk(i)
-stw(o)
-ek
-owat(y)
-n(y)
-ec
-acj(a)
-i/yzm
-tw(o)
-i/yst(a)
-i/yk
-k(i)
-i/yz(owa )
-ak
-i/ystyczn(y)
-i/yczn(y)
-i/yzn(a)
-eni(e)
-k(o)
-i/yn(a)
-an(y)
-nik
-i/yc(a)

Wg obcienia cigów
z nalnym suksem

Strefa

956
886
726
649

I

433
296

II

294
264
206
197
172
170
144
124
95
92
81
72
62
57
52
50
45
43
42
38
36
34
30
30

III

IV

V

ródo: badania wasne

Wida tu znaczce podobiestwa z danymi zawartymi w tabeli 17. W stree
najczstszego koczenia ukadów suksalnych znalazy si te same suksy, które
wystpuj w zakoczeniu najwikszej liczby ukadów: -o , -e, -ow(y), -o175.
175

Warto doda , e zamieszczony wykaz pokrywa si czciowo z list suksów wystpujcych samodzielnie, tzn. takich, które doczone bezporednio do tematu rzeczownika niemotywowanego – tworz derywaty niebdce podstawami innych wyrazów pochodnych. Dotyczy to formantów: -ow(y), -sk(i), -ek, -owat(y), -i/yk, -k(a), -k(a)d, -k(a)3.
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W wyrónionej w tabeli stree drugiej pojawia si formant -k(a) w funkcji
feminatywnej oraz – co jest pewnym novum w stosunku do poprzednich zestawie – w funkcji deminutywnej i innych (zebranych w pracy w jedn grup).
Gdybymy ujli razem te typy, wtedy okazaoby si, e to suks -k(a) najczciej
wystpuje w zakoczeniu wyrazów pochodnych znajdujcych si w gniazdach
odrzeczownikowych (ponad tysic potwierdze)!
Jest zastanawiajce, dlaczego ten przyrostek tak czsto koczy suksacj.
Sdz, e decyduj o tym wzgldy semantyczne. Wikszo funkcji realizowanych przez suks -k(a) nie stwarza chyba moliwoci atwego tworzenia kolejnych
derywatów. Nazwy eskie mog sta si ewentualnie podstawami derywatów
zdrobniaych (np. profesor
profesorka
profesoreczka), jednak wchodzimy
wtedy w stref form stylistycznie nacechowanych i potencjalnych, które mogy
zosta nieodnotowane w sownikach ogólnych jzyka polskiego, wic nie znalazy
si w ten sposób w bazie materiaowej, lub przymiotników (np. *profesorkowy)
te o charakterze potencjalnym.
Od zdrobnie pierwszego stopnia mog oczywicie powstawa zdrobnienia
drugiego stopnia (noga
nóka
nóeczka), ale te równie maj charakter
ekspresywny. Pisaa o tym H. Satkiewicz [Satkiewicz 1978, por. te Szymanek,
Derkach 2005, Szymanek 2010: 255]. Jedyne ograniczenie fonetyczne w regularnym urabianiu zdrobnie na -k- dotyczy rzeczowników typu rczka, pczek,
mleczko, poniewa – jak uj to Kreja –
ukad gosek typu -czeczka, -czeczek, -czeczko jest, jak mi si wydaje, w jzyku polskim niepodany. Sowotwórstwo si z tym liczy i tak rodki sowotwórcze dobiera, by do niepodanych ukadów fonetycznych nie dopuci [Kreja 1970b: 125-126].

Nieco dalej formuuje myl natury ogólniejszej:
gdyby przez uycie formantu sowotwórczo regularnego taka niedopuszczalna grupa spógoskowa, niedopuszczalne ssiedztwo gosek identycznych czy niedopuszczalna wymiana gosek
miaa si w wyrazie wytworzy , to jzyk rezygnuje z posuenia si formantem regularnym
i zastpuje go bd innym istniejcym ju formantem wspófunkcyjnym (-ina, -anka), bd
doprowadza do wyksztacenia si formantu nowego (-owny, -uka, -iczka); w innych wypadkach jzyk korzysta z moliwoci wprowadzenia pewnych zmian (redukcja, przeksztacenie
itp.) w temacie sowotwórczym [Kreja 1970: 130-131].

To tumaczy mnogo suksów zdrabniajcych i do czste ucicia w formach ekspresywnych.
Nazwy zawodów z formantem -k(a), nacechowane zreszt potocznoci (np.
dziennikarka) i nazwy przedmiotów (zwykle derywaty onomazjologiczne; np.
saperka, napoleonka) te zwykle nie s podstawami dalszych derywatów, by
moe ze wzgldu na homonimiczno tych form z nazwami eskim.
Nie sdz, eby na te ograniczenia w prawostronnej czliwoci miay wpyw
inne czynniki fonetyczne poza wymienionymi przez B. Krej. Wystpujce cza-
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sami alternacje k :cz nie s utrudnieniem. wiadczy o tym do due obcienie
dwusuksalnego cigu -eczk(a): k(a)d+k(a)d (139 potwierdze). Do licznie s
reprezentowane zdrobnienia drugiego stopnia zawierajce w swojej strukturze
suks -k-: -ek, -k(a)d, -i/yk, -k(o) – 272 wyrazy [por. rozdz. 7.7.].
O ograniczniach zwizanych z czliwoci morfemów majcych w wygosie
„k” nie pisaa K. Kowalik, a wyrónia intermorf -ik-, wystpujcy w rónych
pozycjach (tzn. po rdzeniu, a przed suksem obcym, oraz po innych intermorfach lub przed nimi), i -sk- wystpujcy tylko bezporednio po rdzeniu rzeczownikowym. W prawostronnej czliwoci intermorfu -ik- i suksu -ik wskazaa
na istniejce poczenia z suksami -izm, -ist(a), -al, #n-, i intermorfami #stw-,
-al-, -at-, -ist-, -ul-, -at-, -ow- [Kowalik 1977 i 1997] oraz morfemami176 czasownikowymi -owa, -i, -e [Kowalik 1998: 599]. Po suksie -k(a), zdaniem
badaczki, najczciej pojawia si poczenie -ow-aty (lal-k-ow-aty), a osobowe
nazwy eskie przyczaj zwykle przymiotnikowy segment -in- [Kowalik 1998:
600]. K. Kowalik stwierdza te, e „przymiotniki od podstaw rzeczownikowych
tworzy si niemal bez ogranicze”, a ograniczenia dotycz zestawu aksów adiektywnych, które mog si czy z podstawami rzeczownikowymi derywowanymi
suksalnie [Kowalik 1998: 599].
Ogranicze w prawostronnej czliwoci suksu -k(a) nie widzi te J. Rabiega-Winiewska [2006: 113-115], stwierdza bowiem, e suks deminutywny -k(a) ma
zdolno tworzenia cykli (reduplikacji), doczajc si do -k(a)d i -k(a) (aktor
aktorka
aktoreczka, brzoza
brzózka
brzózeczka), a we wszystkich funkcjach bierze udzia w dalszych procesach derywacyjnych, które maj charakter
suksacji. Podaje przykady prawostronnej czliwoci -k(a) i -k(a)d (w jej opisie
k(a)1: k(a)1 i -ow(y), k(a)2177: -ow(y), k(a)3178: -ow(y), k(a)1). Nie zaznacza jednak,
e istniej jakiekolwiek ograniczenia w prawostronnej czliwoci tych suksów.
Nie znajdujemy te informacji na ten temat w pracy K. Michalewskiego, poniewa dotyczy ona lewostronnej czliwoci suksów rzeczownikowych.
Na istotne czynniki ograniczajce doczanie -k(a) feminatywnego wskazuje
B. Kreja, omawiajc morfologi i morfotaktyk deminutywów i feminatywów
na -k(a) [Kreja 1989]. Twierdzi on, e brak form eskich tworzonych formantem -k(a) od rzeczowników mskich o wygosie g naley tumaczy specjalizacj
alternacji g : . Jest ona charakterystyczna dla deminutywów179 (droga dróka).
176

K. Kowalik posuguje si terminem prosty suks czasownikowy, jednak w sowotwórstwie
takie nazewnictwo moe by mylce (wymienione elementy maj charakter eksyjny i wspóczenie s opisywane jako formanty paradygmatyczne).
177
W derywatach od podstaw czasownikowych, np. przesyka, cióka, piszczaka (ten typ
w zasadzie nie znalaz si w moim materiale, chyba e czasownik jest odrzeczownikowy – wtedy
zastosowany w nim formant naley do grupy -k(a)3).
178
W derywatach od podstaw przymiotnikowych, np. spacerówka (naley do grupy -k(a)3).
179
Niektóre rzeczowniki o zakoczeniu „g” nie tworz zdrobnie ani feminatywów, np. wróg,
szpieg. Decyduj o tym nie tylko wzgldy semantyczne (cho s bardzo wane), ale i ch uniknicia
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Wspóczenie jednak to ograniczenie w polszczy nie mówionej zostao w czci
zniesione180, funkcjonuj bowiem formy etnoloka, psycholoka.
Wymiana ø : e te wskazuje na deminutywa, dlatego w polszczy nie ogólnej
(poza nielicznymi przykadami zbudowanymi wokó tematów obcych) nie ma
feminatywów z t alternacj. Std rzeczowniki mskie majce e wstawne przed
spógosk wygosow tematu nie staj si podstawami nazw eskich z formantem -k(a). Jak twierdzi B. Kreja, zwykle wtedy buduje si feminatywa formantami zaczynajcymi si od samogoski, które dopuszczaj t wymian, np. -ark(a),
-ank(a), -aczk(a), -i/yn(i), -nic(a), -ow(a), lub ucina cz tematu, np. przekupie
przekupka. To tumaczy te, dlaczego od nazw mskich zakoczonych na -ec
tworzy si nazwy eskie za pomoc przyrostka -in(i) [Kreja 1989: 24].
Alternacja rz : r jest z kolei waciwa formom feminatywnym, std – zdaniem
B. Krei – brak zdrobnie od sowa burza lub posugiwanie si rozszerzonymi
wariantami formantu -k(a), gdy temat koczy si na rz: zorza
zorzeka, twarz
twarzyczka [Kreja 1989: 23].
Badacz nie podaje jednak informacji o ograniczeniach w prawostronnej czliwoci. Skupia si na omówieniu lewostronnych waciwoci omawianego formantu.
Jedynie K. Kallas wskazje na istotne ograniczenia prawostronnej czliwoci
suksów -k(a) i -ek, omawiajc hipokorystyka imienne [Kallas 2010]. Jej zdaniem
moliwa jest jedynie reduplikacja tych przyrostków, inne poczenia s zablokowane, co nie znajduje jednak potwierdzenia w analizowanym materiale [por.
szczegóowe informacje w rodz. 7.7. Nacechowanie suksu].
Warto równie uwzgldni proporcje midzy liczb wystpie nieotwierajcych ukadów suksalnych a ogólna liczb wystpie, by zobiektywizowa
dane. Niektóre bowiem aksy nie s licznie notowane w materiale, ale wystpuj w staych pozycjach cigów. Nazwijmy ten udzia wspóczynnikiem
nalnoci.
I tak, wród suksów mona wskaza te, które zawsze kocz procesy suksacyjne – osigny 100-procentowy wspóczynnik nalnoci. W grupie aksów
przymiotnikowych s to formanty jednostkowe lub te, które wystpuj bardzo
rzadko (do 4 potwierdze), np. -alsk(i), -earn(y) oraz jeden przyrostek o wikszej
liczbie powtórze -arsk(i) (16). Inaczej jest wród formantów rzeczownikowych:
tu oprócz rzadko wystpujcych formantów (np. -ynk(a), -uchn(a)) mona znale
kilka o wikszym obcieniu (od 5 do 9 potwierdze: -aczk(a), -awk(a), -ci(o),
-i/ych(a), -i/yctw(o), -owc(e), -owi(e), -uszek, -uszk(a)) oraz siedem o znacznej frehomonimii (hipotetyczny *wróek byby zbyt podobny do istniejcego rzeczownika wróka, zwaszcza w formie dopeniacza liczby mnogiej, nazwa eska wróka za byaby identyczna) lub niechcianego fonetycznego podobiestwa (*szpieek do czasownika spieszy czy rzeczownika pierze,
a *szpieka dodatkowo do cieka).
180
Wspomniane wyej sowa szpieg i wróg nie s te – z podobnych powodów – podstawami nazw eskich.
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kwencji (powyej 10 egzemplikacji): -i/yzm (390 potwierdze), -ostw(o) (100),
-tk(o) (49), -ówn(a) (23), -owani(e) (18), -owat(e) (17), -t(a) (11).
Rzeczowniki z wykadnikiem -owat(e) tworz zwykle nazwy rodzin (terminologia przyrodnicza, np. mcznikowate), wyrazy z formantem -owani(e) to nazwy
czynnoci i procesów, struktury z suksem -tk(o) s nazwami istot niedorosych181
(Murzynitko, mapitko, margrabitko). Kilka z wymienionych przyrostków tworzy zdrobnienia: -t(a) (nota, rczta), -uszek (paluszek, ppuszek), -uszk(a)
(kiecuszka, krzewuszka), inne – nazwy symilatywne (-i/ych(a): ognicha), nazwy
samic (-i/ych(a): bocianicha), urzdze (-aczk(a): prasowaczka) oraz wychodzce
z uycia nazwy córek (z formantem -ówn(a), np. kapitanówna).
Aks -i/yzm wspótworzy sowa, bdce nazwami abstrakcyjnych cech, doktryn, zjawisk, procesów i stanów, które czsto staj si podstawami dla przymiotników i rzeczowników: nazw zwolenników, przedstawicieli. Jednak obligatoryjne
jest ucicie caego suksu -i/yzm. Podobne waciwoci wykazuje suks -ostw(o).
W grupie suksów o wspóczynniku nieco niszym (99–90%) znalazy si –
oprócz dwóch suksów przysówkowych (-o i -e) – takie formanty jak182: -o ,
-stw(o), -arni(a), -ani(e), -ow(a), -i/ysk(o), -tw(o), -k(a), -on(y), -i/yzn(a), -owan(y), -owiec, -owsk(i), -nictw(o), -i/yn(i), -eczk(a), -i/yn(y), -ark(a), -jan, -alni(a),
-uch. Znaczn grup stanowi suksy przymiotnikowe, ale nie ma tu omówionego
wczeniej formantu -ow(y). Zwracaj uwag suksy zakoczone czstk „ny”:
-owan(y), -i/yn(y) oraz suks -owsk(i) i -on(y). I cho stadium przymiotnikowe
jest bardzo podane w budowaniu cigów suksalnych, to jednak nie wystarczy
samo utworzenie przymiotnika, by wyduy procesy derywacyjne. Trzeba wiedzie , jakim formantem naley si posuy . Zadiektywizowane imiesowy lub
przymiotniki bierne nie otwieraj wielu moliwoci [-on(y), -owan(y)183], podobnie
jak do wyspecjalizowany suks -owsk(i), który wskazuje na uycia posesywne
(dzierawcze, np. pukownikowski mundur), subiektowe (paziowska suba), syngulatywne (przymiotnik wskazuje na element zbioru, np. patrycjuszowski ród),
zakresowe (piec martenowski), obiektowe (egzamin mistrzowski) i inne. Jest wic
wielofunkcyjny, ale jego podstaw jest do ograniczona grupa rzeczowników
– z reguy s to nazwy osobowe (rzadko nazwy kierunków czy zaj , funkcji).
Zdaniem J. Rabiegi-Winiewskiej suks -ast(y) generuje procesy suksacji184,
np. z suksem -o  [Rabiega-Winiewska 2006: 192]. Jednak nie mona tworzy
181

Gdy nie s odnotowane rzeczowniki zakoczone na /ta.
W kolejnoci od najwyszego do najniszego wspóczynnika nalnoci.
183
Moliwe s równie inne znaczenia omawianych formantów, np. w przymiotniku znerwicowany (czowiek) suks wskazuje na przyczyn zachowania obiektu (nerwic), w wyrazie perekowany (motyw) – na skutek czynnoci (ornament, który powsta w wyniku naoenia kulek –
pereek).
184
J. Rabiega-Winiewska traktuje -owsk(i) jako dwusuksalny [-ow(y) + -sk(i)2], std w przymiotniku plebejuszowski wydziela formanty -ow(y) i -sk(i). Jest to ujcie nietradycyjne, wynikajce z przyjcia formalnego opisu derywacji [Rabiega-Winiewska 2006: 184].
182
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rzeczowników z wymienionym formantem od kadego przymiotnika z przyrostkiem -ast(y), jest na przykad przymiotnik piersiasty, a brakuje w polszczy nie
ogólnej form185 *piersiasto , *piersiasto, jest plewiasty i miotlasty – brak sów
*plewiasto , *plewiasto, *miotlasto , *miotlasto. Rzeczowniki zakoczone na
-o  nale do nazw abstrakcyjnych, które do trudno tworzy si od przymiotników charakterystycznych konkretnych i symilatywnych (podobnie od przymiotników o tych znaczeniach, ale z innymi suksami – por. pierwsza grupa: wsaty
mczyzna
*wsato , piaszczysty brzeg
*piaszczysto , pagórkowaty teren
*pagórkowato , druga grupa: liwkowy szal
* liwkowo , somiane wosy
*somiano , pergaminowa cera
*pergaminowo ). I cho niemal kategorialnie tworzy si nomina essendi na -o , to naley pamita o ograniczeniach.
Opisywany formant tworzy derywaty od przymiotników jakociowych, nierelacyjnych. A zamieszczone przykady do nich nie nale.
Przyrostek -o  nie jest doczany ponadto186 do przymiotników dzierawczych na -i/n(y), -i/yn, ekspresywnych na -u , -un(i) i tych, które nazywaj cech
polegajc na wykonywaniu czynnoci (np. dny, wdrowny) [Grzegorczykowa,
Puzynina 1979: 107-109]. Istniej te podobne ograniczenia dotyczce tworzenia przysówków. Ich podstawami nie s przymiotniki relacyjne, chyba e nastpuje zmiana znaczenia i przymiotnik dzierawczy zamienia si w jakociowy (R.
Grzegorczykowa podaje przykad: ojcowsko pogaska po gowie, czyli jak ojciec)
lub przymiotnik materiaowy nabiera znaczenia przenonego (papierowo blady).
Taka zmiana umoliwia derywacj przysówka [Grzegorczykowa 1998: 526].
Jeeli nie da si wprowadzi znaczenia ‘pod wzgldem’, to nastpuje blokada.
Podstawami nie staj si te niektóre przymiotniki odczasownikowe (blokady
tosame z wymienionymi przy ograniczeniach derywacji z -o ).
185
Sowniki jzyka polskiego nie notuj takich wyrazów, cho wyraz miotlasto  buduje nazw choroby drzew: miotlasto  jaboni [www.sadownictwo.com.pl, www.poradnik-ogrodniczy.pl,
dostp: 10.05.2011], a w internecie, zwaszcza na forach internetowych, pojawiaj si formy:
piersiasto [„kolejna japoska reklama – jest gro nie i piersiasto” – www.widelec.pl, dostp
10.08.2011], piersiasto  [„piersiasto reklamy jest odwrotnie proporcjonalna do jakoci produktu” – www. jaemonster.org/lmy, dostp: 10.05.2011, „ten gest hrabiego moe opisuje piersiasto
maonki” – www. niezalezna.pl, dostp: 10.05.2011], miotlasto [haso miotlasto – www.sjp.pl,
„rolina o miotlasto rozgazionej odydze” – www.krzyowka.net., dostp: 10.05.2011 ]. W przykadach uy wyrazów plewiasto i plewiasto  wida zmian znaczenia, która by moe nastpia
ju w przymiotniku plewiasty [‘zawierajcy plewy’  ‘saby, zej jakoci’), por. „Przy okazji
Vanquish zapowiada si plewiasto” – www.gry_online.pl, dostp: 10.05.2011 „rozpiska wyglda
strasznie plewiato” – www. forum.gildia.pl, dostp: 10.05.2011 „jak i objedanie plewiastoci
rozpiski” – wwww.cytadela.pl, dostp: 10.05.2011 (haso plewiasto  z informacj gramatyczn:
rzeczownik, rodzaj eski podaje te www.translatica.pl, dostp: 10.05.2011]. Konteksty te wskazuj jednak na rodowiskowy charakter omawianych form (poza nazw miotlasto  jaboni – profesjolekt lub terminologia ogrodnicza).
186
Pomijam tu ograniczenia dotyczce przymiotników zoonych i przymiotników od wyrae
syntaktycznych zakoczonych na -i/y, poniewa derywaty oparte na dwóch tematach i derywaty
paradygmatyczne nie s przedmiotem moich bada.
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Suks -i/yn(y) z kolei jest wspóczenie nieproduktywny i ma do ograniczone
funkcje: tworzy przymiotniki o znaczeniu subiektowym (np. matczyny niepokój)
lub posesywnym (np. babciny fartuch) (por. te umieszczone wyej informacje).
W grupie suksów rzeczownikowych do liczn grup stanowi formanty
budujce rzeczowniki bdce nazwami cech, waciwoci (cielno , pochmurno ), czynnoci, procesów (chlorowanie, cieniowanie, chmielarstwo), rzemios
i zawodów (ceglarstwo, chaupnictwo). Dominuj tu nazwy abstrakcyjne (rzadziej
konkretne, np. nazwy zbiorowe, nazwy urzdów), które nie otwieraj wielu moliwoci kontynuowania suksacji (por. wczeniejsze uwagi).
Zdaniem J. Rabiegi-Winiewskiej formant -ani(e) (w jej terminologii paradygmatyczny: konwersja no
ni(e), element a naley do tematu, por. Rabiega-Winiewska 2006: 105, 209-210) otwiera moliwo dalszej derywacji, w tym
suksacji [-ow(y)], podobnie jak wczeniej omówiony -o . Materia zawarty
w SGS-2 nie zawiera wielu potwierdze tej czliwoci. Odnotowaam tylko nieliczne poczenia z suksami -awcz(y) i -nicz(y). By moe wynika to z wystpowania nielicznych struktur z aksem -ani(e) w derywatach motywowanych
bezporednio i porednio przez rzeczowniki (inaczej zapewne byoby w tomie
odczasownikowym: SGS-3).
Wyróniaj si te formanty wspótworzce nazwy eskie. Oprócz omówionego wczeniej formantu -k(a) spotykamy suks -ow(a) (np. burmistrzowa,
piekarzowa), budujcy rzeczowniki, które poza nazwami pokrewiestwa (np.
synowa) i nazwami niektórych zawodów (np. krawcowa) wspóczenie wystpuj
znacznie rzadziej, tylko w polszczy nie nieocjalnej, i trudno wyobrazi sobie
derywaty pochodne od tych wyrazów. Istniej te chyba ograniczenia zwizane
z zastosowanym formantem – nie doczymy do niego suksu przymiotnikowego,
np. -ow(y), -n(y), i nie utworzymy raczej zdrobnienia, a to znacznie ogranicza
derywacj. Podobnie zachowuje si formant -i/yn(i), który zwykle nie otwiera
miejsca dla dalszych suksów187.
Suks -i/ysk(o) wystpuje za gównie w rzeczownikach ekspresywnych
(chopisko, cepisko), rzadziej w nazwach miejsc (cumowisko). Obie te grupy
nie otwieraj wielu moliwoci suksacji [przymiotnik na -ow(y)]188. Podobnie
suksy -arni(a) i -alni(a), które wspótworz nazwy pomieszcze, zwaszcza
nazwy wytwórni, sklepów. Wymienione przez J. Rabieg-Winiewsk moliwe
poczenia prawostronne formantu -ni(a)189 z suksami -ik(Ø)1 i -cz(y) nie znajduj w zasadzie potwierdzenia w materiale (odnotowaam tylko jeden przykad
pierwszego poczenia). Cz nazw miejsc jest tworzona równie przez formant
187

Podobnie Rabiega-Winiewska [2006: 161].
Podobnie Rabiega-Winiewska (wyrónia -isk(o)1 w odrzeczownikowych derywatach
i -isk(o)2 w odprzymiotnikowych, typu blokowisko) [Rabiega-Winiewska 2006: 152-155].
189
Trzy typy – odrzeczownikowe, odczasownikowe i odprzymiotnikowe (odprzymiotnikowy jest
np. derywat cementownia – Rabiega-Winiewska 2006: 133; inny opis zastosowany w SGS-2: formant
-owni(a). Suks -arni(a) jest opisywany przez J. Rabieg-Winiewsk jako wariant suksu -ni(a).
188
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-i/yzn(a), który koczy procesy derywacyjne190. Suy on take do budowy nazw
zbiorów, zawodów, jzyka, cech charakterystycznych dla postaci, pisarza; zwykle
s to twory odprzymiotnikowe.
Nazwy narzdzi tworzone przez doczenie suksu -ark(a) do podstaw rzeczownikowych (i odczasownikowe nazwy maszyn) te nie stwarzaj wielu moliwoci rozbudowy struktury suksalnej, tym bardziej e wspóczenie takie nazwy
s najczciej tworzone w wyniku zapoyczenia wyrazu obcego [Jadacka 2005:
110]. A sam element -ark(a) moe by niekiedy poczeniem dwóch suksów:
malarka. Sdz, e dwoisto znaczeniowa zawarta
arz+k(a), np. malarz
w wielu derywatach (hafciarka – ‘maszyna’ i ‘kobieta’) te moe wpywa na
ograniczenie dalszej derywacji.
Suksy -owiec i -uch wystpuj w nazwach osobowych nosicieli cech,
wyrazach ekspresywnych i innych nazwach osób, ponadto -owiec pojawia si
w nazwach botanicznych, geologicznych, chemicznych i innej terminologii (por.
rozdz. 7.7.2. Suksy terminologiczne). Znaczna cz tego sownictwa nie jest
powszechnie uywana, co nie pozostaje bez wpywu na ich potencj derywacyjn (np. chlorowiec, czaszkowiec, makuch). Inna – nacechowana jest potocznoci, a to zwykle nie prowadzi do rozbudowy struktur (chaturowiec, paluch,
miastuch) (por. rozdz. 7.7.1. Suksy ekspresywne). Sownictwo ekspresywne (nie
liczc zdrobnie i przymiotnikowych intensiwów) jest zmienne w czasie i zwykle
nie tworzy rozbudowanych acuchów derywacyjnych (poza czasownikami). Od
nazw mskich na -owiec nie tworzy si te feminatywów za pomoc formantu
-k(a) (por. wczeniejsze uwagi), a formant -i/yn(i) jest wspóczenie niezbyt czsto wykorzystywany.
Grup o znacznym prawdopodobiestwie zakoczenia cigu (wspóczynnik
nalnoci od 89,9% do 70%) tworz nastpujce suksy191: -ol, -j(um), -czyk, -as(y),
-ali(a), -ówk(a), -ownic(a), -sk(i), -oz(a), -an(y), -owisk(o), -owin(a), -i/yzacj(a),
-acz, -ec, -erstw(o), -owicz, -i/yk(a), -k(a)3, -owni(a), -nic(a), -j(a), -ow(y), -i/yk,
-a, -ori(um), -estw(o), -czk(o), -ersk(i), -owat(y), -ank(a), -ni(a), -atk(a), -k(i),
-at, -i/ynk(a), -eri(a), -etk(a), -u , -i/yczk(a), -unek, -onk(a), -i/y , -ulek, -och(a),
-no , -nisk(o), -ing, -i/yk(i), -erk(a), -ek(o), -ecznik, -c(a), -i/ystowsk(i), -ur(a),
-k(a)d, -oid, -ek, -eni(e), -ast(y), -i/yt, -arstw(o), -us, -atur(a), -c(y), -i/yc(a),
-uch(a), -i/ysk(i).
Tworz one zdrobnienia i nazwy ekspresywne [-czk(o), -ek(o), -k(a)d,
-ek, -i/yk, -ulek, -u , -i/y , -och(a), -uch(a), -owin(a)], nazwy eskie [-ank(a),
-i/ynk(a)], nazwy synów [-owicz], nazwy abstrakcyjne [nazwy cech, czynnoci,
zawodów, urzdów: -erstwo, -arstw(o), -eni(e), -no , procesów: -i/yzacj(a), -ing],
nazwy miejsc [-owni(a), -ori(um), -owisk(o), -ni(a), -nic(a)], nazwy urzdze,
maszyn [-nic(a)]. Znaczna cz tych su ksów tworzy sownictwo specjalne
190
191

Podobnie Rabiega-Winiewska [2006: 159].
W kolejnoci od najwyszego do najniszego wspóczynnika.
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– terminologi medyczn, zoologiczn, botaniczn [-atk(a), -ol, -oz(a), -owin(a), -owisk(o), -ecznik, -oid, -i/yt, -nic(a); szczegóowe informacje na temat cigów suksalnych z udziaem wyspecjalizowanych suksów – por. rozdz. 7.7.2.
Suksy terminologiczne]. Zwraca uwag duy udzia suksów obcych (por. rozdz.
7.3. Obco  lub rodzimo  formantu) i obecno formantów przymiotnikowych:
-ow(y), -sk(i), -an(y), -owat(y), -i/ystowsk(i), -ersk(i), -asty i -i/ysk(i). I cho mog
one uczestniczy w dalszych procesach suksacyjnych [np. przyczy -o , -o,
-k(a)3192], to jednak nie zdarza si to czsto. Nie kady przymiotnik z suksem
-ow(y) jest czci wyraenia rzeczownikowo-przymiotnikowego, które ulega
uniwerbizacji, nie kady przymiotnik na -sk(i) staje si podstaw rzeczownika na
-i/yzn(a). Tu dochodzi te dodatkowe ograniczenie. Przysówki (po ojcowsku, po
polsku), pochodne od przymiotników na -sk(i), w sensie ortogracznym skadaj
si z dwóch wyrazów, co spowodowao ich wykluczenie z SGS. Przymiotniki na
-sk(i) nie s wic podstaw jednowyrazowych przysówków oraz – ze wzgldu na
znaczenie dzierawcze193 – rzeczowników na -o . Musz zaistnie pewne procesy, zjawiska, rzeczy, które wytworz potrzeby nazewnicze i uruchomi proces
zmiany znaczenia, by moliwa bya dalsza derywacja suksalna.
Formant -ast(y) z kolei tworzy przymiotniki partytywne (li ciasty las), charakterystyczne konkretne (ogoniasty stwór), symilatywne (gbczasty teren). Zbyt
ograniczony zakres stosowania ma take wpyw na produktywno , na co zwrócia
uwag D. Tekiel [1977: 34-35], wymieniajc ograniczenia omawianego formantu
(uywany w jzyku artystycznym lub rzadziej w terminologii technicznej), cho
zdaniem K. Kowalik [1977: 605-606] jest to aks wspóczenie produktywny.
Podobnie rzeczowniki o suksalnym zakoczeniu -i/yzacj(a) – mog sta si
podstaw przymiotnika. Jeeli wic opisujemy moliwoci systemu, to wymienione
suksy nie blokuj dalszej derywacji, w tym suksacji, ale w praktyce na utworzeniu tych form czsto wyczerpuje si aktywno derywacyjna podstawy i suksów. Nie ma potrzeby, by kontynuowa proces rozbudowy struktury wyjciowej
poprzez doczanie kolejnych suksów. To ograniczenie nie wynika z waciwoci
podstawy – rzeczownika niemotywowanego, doczono przecie do niej suksy,
które otwieraj pewne moliwoci, ani wymaga suksów, poniewa mog by
one skadnikami ciagów: -i/yzacyjn(y), -i/yzacj(a), -i/yzator itp.
Jeszcze peniej zjawisko niewykorzystywania dróg derywacyjnych ilustruj suksy
o wspóczynniku nalnoci midzy 69% a 49%. Wartoci te wskazuj, e suksy te
bywaj w innych pozycjach cigu, a wic maj zdolno przyczania aksów (te
o wartociach zblionych do 50% równie czsto kocz ukad, jak go inicjuj lub
192

Suks -sk(i) jest ucinany przed doczeniem formantu -k(a)3. Zdaniem J. Rabiegi-Winiewskiej -an(y) przycza take aks -ek i -k(a) (doczane do form-baz czasownikowych) [Rabiega-Winiewska 2006: 115, 186].
193
Chyba e nastpuje zmiana znaczenia.
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spajaj194). W tej grupie znajduj si liczne formanty rzeczownikowe: -ad(a), -niak,
-ownik, -ak, -et(a), -arzyst(a), -janin, -jer(a), -i/ykacj(a), -on, -k(o), -nik, i/yn(a),
-i/yd(o), -osz, -i/ystyk(a), -i/yst(a), -ariusz, -acj(a), -ent, -onariusz, -ulec, -uni(o),
-ur, etyk(a), -awic(a), -al, -in, -yn, -onist(a), a take nieco mniej liczne przymiotnikowe: -astyczn(y), -cz(y), -i/ycz(y), -i/yczn(y), -i/yn, -ask(i), -at(y), -i/ystyczn(y),
-nicz(y), -i/yjsk(i), -n(y), (y) i kilka czasownikowych: -n(), -on(owa), -l(i).
Zwraca uwag obecno formantów czasownikowych, które przecie z atwoci – jak wydawa by si mogo – umoliwiaj utworzenie rzeczowników
(w znacznej mierze suksalnych). Jednak naley pamita , e s to czasowniki
odrzeczownikowe, a wic utworzenie rzeczownika czy przymiotnika wizaoby si
z kolejn zmian kategorii czci mowy, a takie transformacje zachodz trudniej.
W grupie aksów przymiotnikowych spotykamy si z suksami majcymi
w swoim zakoczeniu element -sk(i) lub -n(y) [-ask(i), -i/ystyczn(y), -i/yjsk(i),
-astyczn(y), -n(y)], a take inne. Mogyby one docza suks -o  czy -o, jak czasami
czyni. Jednak to, co jest przewidziane w systemie, nie zawsze jest realizowane. Poza
tym elementy -n(y) i -sk(i) (jako samodzielne suksy lub czci zoonych przyrostków) s czsto ucinane w poczeniach z formantami, np. z -i/yk, -i/yzm, -i/yz(owa).
Wród suksów rzeczownikowych dominuj formanty tworzce nazwy osobowe [-ownik195, -arzyst(a), -janin, -nik196, -i/yst(a), -ariusz197, -ent, -onariusz],
które mogyby si sta podstawami nazw eskich ze wzgldu na regularno
derywowania takich struktur od rzeczowników o suksalnym zakoczeniu na
-i/yst(a), -ent [Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 120]. Jednak tak si nie dzieje.
Myl, e na do wysoki wspóczynnik nalnoci mog wpyn zwyczaj sownikowy, polegajcy na nienotowaniu wielu nazw eskich, jako form tworzonych
niemal automatycznie198. W badanym materiale znalazy si bowiem rzeczowniki
minimalista, maksymalista, a brak minimalistki i maksymalistki. Nie widz te
formalnych przeszkód, by utworzy wyraz mesjanistka (od: mesjanista). Czasami
na taki stan rzeczy wpyny czynniki pozajzykowe: odnotowany jest makaronista, bo nie mówimy o makaronistkach. Nie utworzymy formy *monopolistka,
bo rzeczownik monopolista oznacza ‘osob zyczn lub prawn majc monopol
na co’ i czy si zarówno z rzeczownikami rodzaju eskiego, jak i mskiego
czy nijakiego (monopolist moe by rma, przedsiebiorstwo, kraj). Czasami
za wida specjalizacj: maszynista to 1. ‘mechanik prowadzcy lokomotyw
lub obsugujcy maszyn’ i 2. ‘specjalista ustawiajcy i zmieniajcy dekoracje
194

W grupie tej wystpuj przyrostki, które s zubaane o elementy wygosowe (np. -anin
o element in, -i/ycyzm o element yzm).
195
Wspótworzy te nazwy przedmiotów, np. koksownik.
196
Jest te czci nazw narzdzi lub urzdze (botnik), nazw miejsc (gobnik) i przedmiotów (zielnik, sernik), buduje terminy przyrodnicze (kapustnik).
197
Tworzy te nazwy zbiorowe (glosariusz).
198
Zdaniem niektórych to efekt androcentryzmu funkcjonujcego w wielu jzykach, w tym
równie w polszczy nie (por. np. Karwatowska, Szpyra-Kozowska 2005].
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w teatrze’, a maszynistka to kobieta piszca zawodowo na maszynie (dzi zapomniany ju zawód). Nie tworzy si wic nazwy eskiej od mskiej (maszynista),
bo byaby ona homonimiczna z form istniejc, a poniewa pozostajemy w tej
samej grupie – nazw zawodów, zakócaoby to proces komunikacji. Powiemy
wic, e Iksiska jest maszynist199.
Wród grupy suksów, które osigny 50-procentowy wspóczynnik nalnoci (i taki sam wspóczynnik czliwoci), liczne s te formanty wystpujce
zaledwie w kilku derywatach. W zasadzie uzupeniaj one wymienione wczeniej
grupy. Spotykamy tu suksy tworzce zdrobnienia, nazwy osobowe, a take nazwy
procesów i stanów. Oto peny wykaz tych formantów: -aczek, -aner, -cj(a), -eczk(o), -i/ykator, -i/ytyk(a), -i/ywisto , -icz, -isad(a), -jatri(a), -aw(y), -odi(a), -ok,
-ok(a), -oszk(a), -ymiec, -aryzm, -atyzm, -c(e), -eczn(y), -jon, -onarz, -aw, -el.
Wród przyrostków mona wic wskaza te, które zawsze kocz procesy suksacyjne (funkcjonuje blokada formalna lub semantyczna), i te, które zwykle to czyni (nie ma przeszkód formalnych, istniej przykady pocze z innymi suksami).
S wreszcie te, które równie czsto kocz procesy derywacyjne, jak je inicjuj.
Pojawienie si rzeczownikowych formatów -i/yzm (i jego wariantów: -azm,
-aizm, -alizm,- atyzm, -aryzm, -i/ycyzm), -tw(o)200 i -stw(o)201 oraz przyrostków
przymiotnikowych -i/yczn(y), -ow(y) i -n(y) stwarza moliwo dalszej suksacji, wie si jednak z odjciem tych elementów. Mona wic powiedzie , e
ich obecno jest podana, cho krótkotrwaa, poniewa nieobecna w kocowym ksztacie cigu (por. rodz. 7.1. Ucicia). Rzeczowniki, bdce nazwami
abstrakcyjnych cech, doktryn, zjawisk, procesów i stanów (z suksami -i/yzm,
-cj(a), a take -o , -stwo), czsto przynalene do sownictwa erudycyjnego202,
otwieraj bowiem atw drog do derywacji nazw osobowych i przymiotników.
Stadium przymiotnikowe, o czym bdzie jeszcze mowa, umoliwia tranformacj
rzeczownikow (nomina essendi) i przysówkow.

4.4.2. Su ksy inicjalne
4.4.2.1. Su ksy o najbogatszej czliwoci
Najduszy 5-elementowy cig rozpoczyna si od wystpienia suksu przymiotnikowego -aln(y), którego nagos pozwala swobodnie docza go do podstawy,
a wygos nie stwarza przeszkód w dalszej rozbudowie struktury, na co zwrócia
199

Pamitam te dyskusje dotyczce tego, czy Wisawa Szymborska jest poet czy poetk
(przypisywano tym wyrazom nieco inne znaczenie, zwizane z odmiennym zakresem tematycznym
twórczoci).
200
J. Rabiega-Winiewska wskazuje na to, e jest to ostatni wykadnik derywacji [Rabiega-Winiewska 2006: 156].
201
Jw.
202
Nieliczne przykady struktur ekspresywnych, wykorzystujcych kontrast stylistyczny zachodzcy midzy formantem a podstaw.
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uwag H. Jadacka, omawic rol czynnika morfonologicznego w ograniczaniu
aktywnoci sowotwórczej wyrazów [Jadacka 1995: 164]. Umoliwa on doczanie suksów: -o , -e, a po uciciu czstki n(y), take -izm, -iz(owa). Podobnymi
waciwociami charakteryzuje si suks -n(y). Spostrzeenia te znajduj potwierdzenie w budowie cigów czterosuksalnych, wród których liczne s te, które
rozpoczynaj si od suksów przymiotnikowych: -n(y), -aln(y) i -sk(i), -i/yczn(y),
-k(i) (szczegóowe dane zawarte w tabeli 20).
Tabela 20. Wykaz suksów inicjujcych cigi czterosuksalne
Suks rozpoczynajcy cig
4-elementowy

Liczba tworzonych cigów

Udzia procentowy
(w liczbie cigów 4-suf.)

-aln(y)

3

13,0%

-k(i)

3

13,0%

-i/yz(owa)

3

13,0%

-n(y)

2

8,7%

-i/yw(a)

2

8,7%

-sk(i)

1

4,4%

-i/yk(owa)

1

4,4%

-i/yjsk(i)

1

4,4%

-alizm

1

4,4%

-atyw

1

4,4%

-ek

1

4,4%

-janizm

1

4,4%

-k(o)

1

4,4%

-nik

1

4,4%

-ow(y)

1

4,4%

ródo: badania wasne

Na pocztku cigów suksalnych najczciej pojawiaj si formanty rzeczownikowe (a 8), jednak nie tworz one urozmaiconych ukadów, przymiotniki pojawiaja si rzadziej, ale ich wykorzystanie jest peniejsze. Dwa suksy czasownikowe
tworz 4 ukady. Dane te nie w peni oddaj wano stadium przymiotnikowego
w procesie tworzenia dugich ciagów, poniewa liczne s ucicia pierwszych
suksów przymiotnikowych (zwaszcza -sk(i), -i/yczn(y), -n(y), -aln(y)203), co
powoduje zaliczenie ich do ukadów trójsuksalnych. Utworzenie za suksalnego przymiotnika odrzeczownikowego otwiera due moliwoci derywacyjne,
zwaszcza jeli dzieje si to na pierwszym takcie, a suks nie blokuje dalszych
procesów derywacyjnych lub jest ucinany w czci lub caoci. Cho naley wzi
203

Ucicia te obserwujemy w bardzo licznych cigach.
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pod uwag równie znaczenie wyjciowego rzeczownika i waciwoci suksu
przymiotnikowego, na przykad nazwy rolin uprawnych motywuj bardzo duo
przymiotników, które jednak czsto pozostaj jedynymi derywatami w gnie dzie204.
Dzieje si tak dlatego, e a 60% ich to struktury utworzone dziki doczeniu
suksu -ow(y). W podstawach dominuje znaczenie konkretne, które przekazywane jest derywatom adiektywnym, co blokuje utworzenie przysówków i nazw
cech. Paradygmatyczne przymiotniki odrzeczownikowe (np. psi, koci) nie otwieraj te takich moliwoci. Naley wic wzi pod uwag czynniki semantyczne
i pochodzenie leksemu wyjciowego (por. rozdzia 5.). W gniazdach terminów
biologicznych, matematycznych, jzykoznawczych i muzycznych205 dominuj
rzeczowniki i przymiotniki206. Model S,Ad bywa najaktywniejszy sowotwórczo
(terminy muzyczne). Czasami udzia przymiotników siga nawet 50% wszystkich
derywatów (terminologia jzykoznawcza) i znacznie przekracza redni obliczon
dla wyrazów pochodnych od rzeczowników niemotywowanych (przymiotniki stanowi okoo 27% derywatów – Jadacka 1995: 169). Duy udzia wyrazów zapoyczonych i sterminologizowanie czsto blokuj dalsz suksacj (dotyczy to
50% terminologii muzycznej i poowy leksemów zwizanych z eglarstwem207).
Pojawienie si jednak niektórych suksów przymiotnikowych otwiera moliwo
kontynuowania suksacji [np. -owat(y), -aln(y), -n(y), -i/yczn(y)], cho niekiedy
wie si z ich odczaniem (w caoci lub czci). Rzeczowniki nalece do
sownictwa podstawowego (wspólnoodmianowego) z reguy tworz liczniejsze
derywaty, w tym przymiotniki i wyrazy pochodne od nich208.
Ucicia zreszt towarzysz czsto te suksom rzeczownikowym. Wspomniany
przyrostek -janizm zostaje skrócony do postaci -jan-. A trzy czterosuksalne
cigi z pocztkowym przyrostkiem -k(i) zawdziczamy sownictwu sportowemu
(z jednego gniazda SANIE). Suksy czasownikowe za, wystpujce w czasownikach inscenizowa, centralizowa, funkcjonowa, wersykowa, sytuuj rezultaty
derywacji w stree sownictwa specjalnego.
Wród 3-elementowych cigów mona zauway wiksz rónorodno , cho
i tu suksy przymiotnikowe czsto inicjuj cigi, co potwierdza wczeniejsze
spostrzeenia.

204

Zgodnie z wyliczeniami sporzdzonymi na podstawie danych zawartych w pracach licencjackich, które powstay pod moim kierunkiem w 2005 r.
205
Jw.
206
Nie dotyczy to jednak wszystkich zasobów terminologicznych, np. terminy literackie i sowa zwizane z eglarstwem niezbyt czsto staj si podstawami przymiotników (dane: jw.).
207
Dane: jw.
208
Ujawnia to na przykad porównanie wyrazów motywowanych przez poszczególne nazwy
drzew. Te, które s obecne od dawna, z reguy tworz wicej derywatów (por. gniazda leksemów
jabo i morela).
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Tabela 21. Wykaz suksów najczciej inicjujcych cigi trójsuksalne
Suks rozpoczynajcy cig
3-elementowy

Liczba tworzonych cigów

Udzia procentowy
(w liczbie cigów 3-suf.)

-n(y)

49

13,0%

-i/yz(owa)

17

4,5%

-aln(y)

16

4,2%

-ow(y)

14

3,7%

-ek

14

3,7%

-k(a)d

12

3,2%

-k(a)3

10

2,7%

-i/yn(a)

10

2,7%

ródo: badania wasne

Inne suksy inicjuj od 1 do 9 cigów, wykazuj si wic mniejsz rónorodnoci
w ksztatowaniu pocze. Wród nich bardzo liczne s te, które tworz pojedyncze
ukady (prawie 40%). W porównaniu z ukadami czterosuksalnymi wzrasta liczba
cigów inicjowanym przez suksy wystpujce jednokrotnie na pocztku ukadu209.
Jednak rednia aktywno inicjalnych suksów wzrasta. W cigach trójsuksalnych rednio jeden przyrostek przymiotnikowy rozpoczyna pi cigów (dokadnie 4,8), a rzeczownikowy tylko trzy (2,9), podczas gdy w ukadach czterosuksalnych wartoci te wynosiy odpowiednio 2,2 i 1. Wzrasta znaczenie suksów
czasownikowych, które cho s nieliczne (zaledwie 8), to inicjuj wiele ukadów
(rednio 4,5 w cigach trójsuksalnych wobec 2 w czterosuksalnych). Na uwag
zasuguje formant -i/yz(owa), tworzcy 17 cigów trójsuksalnych, i -on(owa) –
6. Nie wyduaj one zbytnio budowanych ukadów, poniewa czstka owa ma
charakter eksyjny, a samo doczenie tego formantu do czsto powoduje ucicia podstawy. Omawiany aks jest wanym elementem inicjalnym wielu cigów,
nie tylko trójsuksalnych. cznie zapocztkowuje 38 cigów (jako samodzielny
formant lub cz formantu zoonego) i jest czstym elementem wyduajcym
ukad (por. rozdzia 4.4.3.).
W cigach dwusuksalnych najwiksz liczb struktur tworz:
Tabela 22. Wykaz suksów najczciej inicjujcych cigi dwusuksalne
Suks rozpoczynajcy cig
2-elementowy

209

Liczba tworzonych cigów

Udzia procentowy
(w liczbie cigów 2-suf.)

-n(y)

58

4,1%

-ow(y)

44

3,1%

-ek

41

3,1%

-k(a)d

39

2,8%

By moe to konsekwencja wczenia konektywów do struktury suksów.
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-nik

35

2,5%

-k(a)3

34

2,4%

-aln(y)

32

2,3%

-arz

28

2,0%

-i/yk

27

1,9%

-i/yn(a)

24

1,7%

-k(o)

21

1,5%

-ak

21

1,5%

-i/yst(a)

21

1,5%

-i/yz(owa)

21

1,5%

-i/yc(a)

20

1,4%

-aw(y)

17

1,2%

-sk(i)

16

1,1%

-ator

14

1,0%

-er

14

1,0%

-i/yczn(y)

14

1,0%

-ec

13

0,9%

-or

11

0,8%

-ant

11

0,8%

-arn(y)

10

0,7%

-at

10

0,7%

-at(y)

10

0,7%

-ualn(y)

10

0,7%

-ówk(a)

10

0,7%

ródo: badania wasne

Zwiksza si rednie wykorzystanie suksu, zwaszcza przymiotnikowego (rednio
jeden inicjuje 6,3 ukadu). Przyrostki rzeczownikowe te pojawiaja si czciej i rednio tworz prawie cztery ukady (3,9). Nisz aktywno przejawiaj tylko aksy czasownikowe (4,3). Zwiksza si te liczba suksów inicjujcych jeden ukad (a 114).
Najbogatsze poczenia (podobnie jak we wczeniej omówionych grupach)
buduj przyrostki przymiotnikowe, zwaszcza -n(y), -ow(y), -aln(y), co wskazuje
na pewne prawidowoci: suksy przymiotnikowe s niezbdnymi elementami
pocztkowymi cigów. Jednak wida i rónice: na drugim miejscu pojawia si
formant -ow(y), który czsto inicjuje krótkie cigi dominujce wród ukadów
suksalnych (por. tabela 23). Zwykle s to przysówki na -o, nazwy cech na -o 
oraz struktury zuniwerbizowane (z suksem -k(a) i -ec). Z rezerw naley si wic
odnie do twierdzenia, e suks -ow(y) blokuje dalsz suksacj. Otwiera pewne
moliwoci, które s czsto wykorzystywane, zaley to jednak w duym stopniu
od znaczenia leksemu wyjciowego, a budowane cigi s zwykle krótkie. Jednak
ukady trójsuksalne formant -ow(y) czciej koczy ni zaczyna.
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Podsumujmy dane dotyczce suksów inicjujcych wszystkie odnotowane cigi:
Tabela 23. Wykaz suksów inicjujcych cigi
Suks

Liczba rozpoczynanych cigów

Udzia procentowy
(w liczbie wszystkich cigów)

-n(y)

109

6,0%

-ow(y)

61

3,4%

-ek

56

3,1%

-aln(y)

53

2,9%

-k(a)d

51

2,8%

-k(a)3

44

2,4%

-nik

43

2,4%

-i/yz(owa)

41

2,3%

-i/yk

36

2,0%

-i/yn(a)

34

1,9%

-arz

34

1,9%

-k(o)

30

1,7%

ródo: badania wasne

Zestawienie ilustruje dominacj suksów przymiotnikowych (góra tabeli),
na drugim miejscu sytuuje si wspomniany wczeniej formant -ow(y), a za nim
aks -ek, potem -aln(y) i -k(a) w funkcji deminutywnej, omówiony w poprzednim rozdziale. Przyrostki -ow(y) i -k(a)d czsto kocz procesy derywacyjne, ale
jeli uwzgldnimy cao cigów, to moemy te stwierdzi , e czsto s elementami inicjujcymi krótkie dwuelementowe cigi, które maj znaczne obcienie
i s do rónorodne, z przewag zdrobnie drugiego stopnia i przymiotników
utworzonych suksami -ow(y) i -owat(y). Sporód 51 ukadów zapocztkowanych
przez suks -k(a)d a 39 to cigi dwusuksalne.
Mona wic raczej mówi o pewnej specjalizacji suksów: niektóre inicjuj dugie cigi [-aln(y)], inne buduj krótkie, ale liczne i mocno obcione [-ow(y), -k(a)d ,
-sk(i)]. S te takie, które nie limituj dugoci cigu, np. -n(y), -i/yz(owa), ale znacznie
uatwiaj jego powstanie, cho czsto „pracuj” na inne cigi, poniewa s ucinane.
Suksy przymiotnikowe rozpoczynaj 65 cigów z 333 (2-, 3-, 4- i 5-suksalnych). Nie jest to duo – porównajmy z udziaem suksów rzeczownikowych i innych:
Tabela 24. Udzia suksów inicjujcych cigi (podzia ze wzgldu na kategori czci mowy)
Suksy

Liczba rozpoczynanych cigów

Udzia procentowy

przymiotnikowe

65

19,5%

rzeczownikowe

254

76,3%

czasownikowe

13

3,9%

przysówkowe

1

0,3%

ródo: badania wasne
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Jednak gdy przyjrzymy si suksom, które buduj minimum 10 cigów, to
zauwaamy wikszy udzia suksów przymiotnikowych:
Tabela 25. Udzia suksów inicjujcych minimum 10 cigów (podzia ze wzgldu na kategori
czci mowy)
Suks

Liczba rozpoczynanych cigów
(powyej 10)

Udzia procentowy

przymiotnikowy

13

27,7%

rzeczownikowy

30

63,8%

czasownikowy

4

8,5%

przysówkowy

0

0%

ródo: badania wasne

Dominuj za w grupie suksów rozpoczynajcych najwiksz liczb cigów.
Równie w cigach najduszych (5- i 4-elementowych) udzia suksów przymiotnikowych jest najwikszy (por. zamieszczone wczeniej tabele). Wydaje si, e
su ksalne przeksztacenie rzeczownika w przymiotnik gwarantuje wiksz
ró norodno budowanych cigów i otwiera mo liwo dalszej derywacji su ksalnej. Stadium przymiotnikowe jest wic istotnym elementem. Jeeli spojrzymy
na dane dotyczce obcienia cigów rozpoczynajcych si od poszczególnych
suksów, to zauwaamy, e pierwsze dwa miejsca zajmuj suksy przymiotnikowe.
Jeliby wic poda przepis – wzór na zbudowanie dugiego cigu odrzeczownikowego lub wielu acuchów, to naleaoby poda , e najlepszym sposobem jest utworzenie przymiotnika suksalnego [najlepiej z przyrostkiem -aln(y), -n(y) lub -sk(i)].
Tabela 26. Udzia suksów inicjujcych cigi (podzia ze wzgldu na kategori czci mowy i obcienie)
Suks

Obcienie cigów

Udzia procentowy

przymiotnikowy

3288

48,4%

rzeczownikowy

3267

48,0%

czasownikowy

242

3,6%

przysówkowy

3

0,04%

ródo: badania wasne

Z porównania dwóch ostatnich tabel wynika, e cho cigów z pierwszym suksem przymiotnikowym w caoci cigów jest mniej ni rzeczownikowych, to jednak s one bardziej obcione, co potwierdza poczynione wczeniej spostrzeenia
dotyczce wanoci suksu przymiotnikowego w procesie dalszej suksacji. Moe
to równie wiza si z tym, e do suksów przymiotnikowych atwiej docza si
przyrostki rzeczownikowe, do których mog by powtórnie przyczone suksy
przymiotnikowe (co oznacza wyduenie procesów derywacyjnych), a tworzenie
przysówków od struktur przymiotnikowych nie jest trudne. Suksy rzeczownikowe
bywaj za powtarzane, zwykle jednak owa jednorodno kategorialna dotyczy
cigów dwuelementowych, rzadziej trójelementowych [por. Kowalik 1979: 30].
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W cigach krótszych – dwusuksalnych do czsto inicjalnym elementem
jest suks -arz czy -ak. Ten pierwszy czsto buduje nazwy osobowe (np. wykonawcy zawodu – kamieniarz, waciciela lub osoby obsugujcej obiekt – hotelarz, aptekarz, uytkownika sprztu, pojazdu, maszyny – ywiarz, kajakarz, prasiarz, nazwy pracowników – bibliotekarz). Formant -ak te jest wykadnikiem
nazw wykonawców czynnoci (rybak), rzeczowników odmiejscowych (Sybirak),
nazw istot modych (Cyganiak). Rzeczowniki te za s podstaw nazw eskich
i przymiotników. Od innych rzeczowników pochodnych z aksem -ak (terminów
medycznych i zoologicznych – oponiak, dziobak, nazw przedmiotów – drewniak,
nazw zbiorowoci rolinnych – maliniak) derywuje si przymiotniki.
Suksy rzeczownikowe rozpoczynajce cigi przewanie reprezentuj kategori
zdrobnie [-k(a)d, -ek, -k(o)], która wystpuje nawet w sabo rozbudowanych gniazdach. Potwierdzaj to dane czstkowe dotyczce derywatów pochodnych od nazw
zwierzt210 i rolin211. W paradygmacie idealnym znajdujemy zwykle – oprócz przymiotnika relacyjnego i symilatywnego – zdrobnienie, nazw rodziny (nazwy rodzajowe
i gatunkowe), a wród odzwierzcych – nazw samicy, osobnika modego i misa212.
4.4.2.2. Su ksy o najwikszym obci eniu
Spójrzmy teraz na obcienie suksów inicjujcych cigi (tabela 27.).
Tabela 27. Obcienie suksów inicjujcych cigi
Suks rozpoczynajcy cig
-ow(y)

Obcienie budowanych cigów
866

-n(y)

859

-arz
-k(a)d
-ek
-i/yczn(y)
-aln(y)
-nik
-i/yz(owa)
-i/yk
-i/yst(a)
-owat(y)
-i/yst(y)
-i/yn(a)
-k(a)3

371
369
351
323
246
181
151
144
138
122
115
115
100

Strefa
I

II

III

IV

ródo: badania wasne
210
Na podstawie wasnych wylicze, sporzdzonych z wykorzystaniem danych zawartych
w pracach licencjackich, które powstay pod moim kierunkiem w 2005 r.
211
Jw.
212
Por. A. Nagórko [Nagórko 2002: 221] i M. Wanot [Wanot 2010].
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Jeeli porównamy obcienie cigów wyrónianych ze wzgldu na pierwszy
suks, to zauwaamy, e w stree najwikszego obcienia (oznaczonej w tabeli
numerem I) wystpuje w zasadzie zgodno z danymi dotyczcymi liczebnoci
budowanych cigów przez poszczególne suksy. Wida tylko zamian miejsc:
suks -n(y) buduje nieco wiksz liczb cigów od -ow(y), ale obcienie cigów
rozpoczynajcych si suksem -ow(y) jest nieznacznie wysze (we wszystkich
cigach z pierwszym elementem -ow(y)). Cigi z -n(y) s liczniejsze, ale nie tak
czsto powielane. Wynika to moe z tego, e element -n(y) jest czsto ucinany
w dalszym etapie derywacji (223 potwierdzenia213, z czego 187 przed suksami),
co skraca dugo tworzonego cigu (por. rozdz. 5.1.), który jest liczony od przyrostka obecnego (cho by w czci) w strukturze cigu (zwykle to drugi w kolejnoci aks). Std ucicia wpywaja na obnienie obcienia suksów z elementem -n(y) (podobne zjawisko moemy zaobserwowa z udziaem formantu -sk(i)).
Czstka -ow(y) znacznie rzadziej jest odczana (33 potwierdzenia, z czego 26
przed suksem). I cho suks -ow(y) ma niewielkie ograniczenia w doczaniu si
do podstaw rzeczownikowych i nie wywouje alternacji, a przyczaniu suksu
-n(y) niekiedy towarzysz alternacje (komisja
komisyjny, rok
roczny), to
jednak w dugich cigach dominuje aks -n(y). Wystpuje on czsto w derywatach od wyrazów zapoyczonych, zwaszcza o pochodzeniu aciskim, do których
raczej nie docza si suks -ow(y). Podstawy zakoczone na -j(a), -cj(a), -sj(a),
-ri(a) (fonetycznie -rja), -(um), -i(um) (fonetycznie -jum) przyczaj suks -n(y)
lub formanty zawierajce w swoim skadzie ten element (np. -onaln(y)) [Kallas
1998: 498]. Lewostronna czliwo aksu -n(y) jest równie rozbudowana jak
prawostronna. Z prawej strony towarzysz mu suksy: -e, -o , -i/yk, -k(a)3, -ak,
-i/yc(a), rzadziej -k(i), -i/y , -i/yzacj(a), -i/yz(owa), -i/yzm, -utk(i), -onalizm
i -liw(y). Poza tym omawiany formant czsto jest elementem rodkowym i czonem wielu formantów preksalno-suksalnych. Dugie cigi za nie wystpuj
bardzo czsto, std dominacja cigów z formantem -ow(y).
Gdy porównujemy lewostronne szanse czliwoci, zauwaamy, e w lepszej
sytuacji jest suks -ow(y): czy si „z wszystkimi moliwymi w polskim systemie derywacyjnym suksami” [Kowalik 1977: 63], a -n(y) tylko z 16, wród
których góruje -#j [Kowalik 1977: 64]. I cho aks -ow(y) tworzy tylko przymiotniki odrzeczownikowe (z pewnymi wczeniej omówionymi wyjtkami), a -n(y)
ma bogatsze moliwoci – nie czy si tylko z podstawami przymiotnikowymi
(pozostaje rzeczownik, czasownik, przysówek, liczebnik) [Kowalik 1977: 63-64],
to jednak te rónice nie wpywaj znaczco na wyniki analizy, poniewa podstaw
bada jest materia odrzeczownikowy. Udzia czasowników odrzeczownikowych
nie jest zbyt duy, bo transformacja rzeczownikowo-czasownikowa jest blokowana najsilniej [Jadacka 1995: 161].
213

Dane dotycz ucicia tylko samego elementu -n- (pochodzcego z rónych suksów), do
czsto ucicie jest wiksze: obejmuje oprócz czstki -n- elementy poprzedzajce, np. -iczn- czy
-yczn- (odpowiednio 38 i 49 potwierdze).
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Jeeli odniesiemy liczb wystpie danego suksu na pocztku cigu lub
w jego rodku do ogólnej liczby odnotowa w analizowanym materiale, otrzymamy wykaz suksów, które „sprzyjaj” suksacji. Ten parametr nazwaam wspóczynnikiem czliwoci.
W grupie formantów, które charakteruzuj si 100-procentowym wspóczynnikiem czliwoci, znalazy si przede wszystkim aksy jednostkowe oraz kilka
o niewielkim obcieniu (przymiotnikowe poniej 10 wystpie, rzeczownikowe
poniej 5, nieliczne czasownikowe). Jeeli pominiemy formanty jednostkowe
(w tym a 75 rzeczownikowych), to lista wyglda nastpujco: -atyk, -elnic(a), -em,
-erk(a), -eut(a), -eutyk(a), -jan<izm>, -m(a), -oid(a), -ul(o), -oryczn(y), -oowit(y),
-nist(y), -kow(y), -i/yjn(y), -ew<sk>(i), -etyczn(y), -eck(i), -earn(y), -alsk(i), -aw(i).
W grupie o nieco niszych wartociach znalazy si zaledwie dwa formanty:
czasownikowy -i/yk(owa) i przymiotnikowy -i/ynn(y) (odpowiednio 93,8%
i 90,9%). Aks czasownikowy wystpuje w obu pozycjach: inicjalnej i rodkowej i, jak wiemy, tworzy dugie cigi, przyczajc genetycznie obce formanty:
-acj(a), -ator, które zapewniaj kontynuacj suksacji. Aks -i/ynn(y) tworzy
zwykle znacznie krótsze ukady: docza formanty -o , -e, -stw(o), które nie
stwarzaj takich moliwoci. Oba suksy mog jednak wystpi w pozycji nalnej (lub nie budowa ukadu).
Wród suksów o wspóczynniku czliwoci pomidzy 86,7% a 70% znajduj si równie formanty jednostkowe i suksy o niezbyt wielu reprezentacjach
w materiale (do 10). Jedynie kilka ma liczniejsz egzemplikacj w analizowanym
materiale: -ual<n>(y), -an<i>n, -own(y), -liw(y), -i/yw(a), -onal<n>(y), -o, -jer,
-c(y), -i/yt(a), -atyczn(y), -i/yw(y), -onal<izm>. Jest to znaczca rónica w stosunku do reprezentacji suksów o funkcji koczcej ukady. wiadczy to moe
o wikszej specjalizacji suksów w nalnoci. Inaczej jest z suksami inicjujcymi cigi. Wiele z nich otwiera takie moliwoci, ale uytkownicy jzyka z nich
nie korzystaj. Nie ma takiej potrzeby. Dua liczba formantów jednostkowych
czy sporadycznie wystpujcych w materiale moe wynika z zasad wydzielania
suksów (rezygnacji z konektywów) i traktowania postaci rozszerzonych aksów
jako odrbnych suksów (ograniczenie wariantów).
W grupie aksów o wikszej liczbie potwierdze uderzajca jest przewaga
formantów przymiotnikowych, które stanowi przecie znacznie uboszy zbiór
w porównaniu z zasobem suksów rzeczownikowych. Otwieraj one drog dalszej suksacji, wszystkie mog by podstawami nazw cech na -o  i przysówków, a niektóre take nazw osobowych [-i/yst(a), -i/yk], nazw procesów [-i/yzm,
-stw(o)], czasowników [-i/yz(owa)], dalszych przymiotników [-aw(y)] czy innych
derywatów [-i/yzn(a), -ak, -ek]. Cz z nich wystpuje te w pozycji rodkowej
(por. rozdzia 4.4.3.).
Wane dane przynosi nastpna partia materiau obejmujca suksy o wska niku
czliwoci w przedziale 70%–50%. Tu pojawiaj si formanty o licznej reprezentacji materiaowej: -arz, -i/ywn(y), -i/yst(y), -arn(y), -aln(y), -er, -ant, -aw(y), -erz,
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-usz, -ul(a), -i/yz(owa), -or, -ator, i nieco mniejszej (ale znaczcej): -atyczn(y),
-ejsk(i), -utk(i), -an<izm>, -i/yck(i), -esk(i), -a, -n(i), -al<izm>, -i/yciel, -i/yw(o),
-an, -e, -n(a) i -uni(a). Znajdujemy tu suksy budujce mskie nazwy osobowe
(-arz214, -er, -or215, -ant216, -ator217, -i/yciel), nazwy ekspresywne [-ul(a), -uni(a)],
przymiotniki i czasownik. Mskie nazwy osobowe s naturaln baz dla nazw
eskich, przymiotników [na -sk(i)] oraz nazw cech, zaj , dziaa [-stw(o)], dawniej take nazw on, córek, modszych pomocników [-czyk]. Czasownik otwiera
drog derywacji rzeczownikowej [rzeczowniki z formantem -acj(a), -ator, -i/yst(a),
-er). Zaskakuje obecno formantów budujcych struktury ekspresywne, ale jeeli
uwzgldnimy duy udzia nazw pokrewiestwa wród podstaw, uzmysowi to
nam, e mog one derywowa formy o intensywniejszym nacechowaniu: babunia
babunieczka, mamunia
mamuka, ciotula
ciotulka, i przymiotników
dzierawczych (babuniny, mamunin). Rzeczowniki z suksem -alizm i -anizm
(po odjciu wygosowego elementu -izm) otwieraj moliwo utworzenia nazw
osobowych i przymiotników oraz w minimalnym stopniu wpywaj na dugo
budowanego cigu (wyduaj go o jedn sylab). W tej grupie duo jest zreszt
suksów o jednosylabowej lub dwusylabowej budowie, tylko formant -atyczn(y)
jest wyra nie duszy. Nie ma te licznych grup spógoskowych (przewanie
jedna lub dwie spógoski).

4.4.3. Su ksy centralne
W pozycjach rodkowych (z realizowan obustronn czliwoci) wystpuje
cznie 66 suksów (take jako skadników formantów zoonych: preksalno-suksalnych). Wród nich najwicej cigów buduj przyrostki -ow(y) i -arz,
dalej -n(y), -i/yk, -i/yz(owa) i -acj(a) (patrz: tabela 29). Du obustronn czliwoci cechuj si te formanty: -k(a)3, -sk(i), -ist(a), -owat(y) i -ak. Wystpuj
one w najwikszej liczbie rónorodnych cigów. Zauwamy, e na czele tej listy
pojawia si suks -ow(y). Mona powiedzie , e ma uniwersaln czliwo – rozpoczyna cigi i je koczy, a take jest elementem spajajcym ukady suksalne.
Czasownikowy suks -i/yz(owa), który czsto inicjuje cigi, przyjmuje
równie pozycj rodkow. Doczenie tego suksu otwiera nowe moliwoci:
powstaje czasownik, który umoliwia bogat i zrónicowan derywacj odcza214

Nieosobowe nazwy stanowi margines – zdaniem R. Grzegorczykowej i J. Puzyniny. S
to serie zapoycze aciskich (np. herbarz) lub nieliczne terminy owieckie i przyrodnicze [Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 277, 283].
215
Oprócz nazw subiektów agentywnych i atrybutywnych tworzy te derywaty o znaczeniu
nazw urzdze (gównie terminy) [Waszakowa 1994: 159].
216
K. Waszakowa wskazuje na nieliczn grup nazw rezultatów czynnoci lub procesu i nazw
rodków czynnoci [Waszkowa 1994: 193].
217
Suks ten buduje take nazwy rodków czynnoci i nieosobowe nazwy subiektów (raczej
odczasownikowe) [Waszakowa 1994: 162].
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sownikow. Niekiedy spotykamy si z uciciem tego elementu, czciej jednak
dochodzi do zuboenia struktury przed doczeniem tego formantu (do liczne
przykady odczania elementu -i/yzm). W otoczeniu omawianego aksu dominuj
suksy obcego pochodzenia: -acj(a), -ator, -er i -i/yzm, z których pierwszy czsto
wydua procesy derywacyjne – odnotowana jest jego prawostronna czliwo
z suksami: -n(y), -ator, -or, -i/yst(a) i -i/ystyczn(y). W duszych ukadach trójka:
i/yz(owa)+acj(a)+n(y) jest czstym elementem skadowym. Aks -i/yz(owa) ma
jednak bogatsz czliwo lewostronn.
Oprócz omówionych suksów znaczn liczb cigów spajaj przyrostki -n(y),
-i/yk, -sk(i), -i/yst(a), -owat(y) (szczegóy patrz: tabela 28).
Tabela 28. Suksy w pozycji rodkowej
Suks
-ow(y)
-arz
-n(y)
-i/yz(owa)
-acj(a)
-k(a)3
-sk(i)
-owat(y)
-ak
-k(a)d

Liczba struktur,
w których wystpuje
51
39
31
27
26
17
14
13
12
10

ródo: badania wasne

Jeeli przyjrzymy si obcieniu cigów wyrónionych ze wzgldu na obecno
danego suksu w rodkowej czci ukadu, to zauwaymy, e wystpuj tu cigi
z tymi samymi suksami, z niewielkimi rónicami dotyczcymi zajmowanej pozycji.
Tabela 29. Suksy w pozycji rodkowej (z uwzgldnieniem obcienia cigów)
Suks

Obcienie cigów,
w których wystpuje

-ow(y)

70

-acj(a)

54

-arz

52

-i/yz(owa)

44

-n(y)

41

-i/yk

36

-owat(y)

26

-ak

26
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-sk(i)

22

-k(a)3

20

-ator

18

-i/yst(a)

18

-k(a)d

17

-ek

16

-ec

11

-k(i)

10

ródo: badania wasne

Istnienie tylko niewielkich przesuni wskazuje na to, e suksy charakteryzujce si bogactwem pocze cechuje te dua liczba potwierdze.
Wród suksów wystpujcych w rodkowej czci cigów dominuj formanty
budujce rzeczowniki, co wynika moe z tego, e aksy rodkowe wystpuj
w cigach dosy dugich – trój-, cztero- i picioelementowych. Najczciej jednak spotykamy przymiotnikowy przyrostek -ow(y).
Tabela 30. Zestawienie suksów o funkcji spajajcej (podzia ze wzgldu na waciwoci kategorialne
budowanego derywatu)
Suks

Liczba cigów

Udzia procentowy

Obcienie cigów

Udzia procentowy

rzeczownikowy

237

56,0%

352

57,1%

przymiotnikowy

151

35,7%

211

34,3%

czasownikowy

32

7,6%

50

8,1%

przysówkowy

3

0,7%

3

0,5%

ródo: badania wasne

Zebranym suksom mona przyjrze si pod ktem ich specjalizacji. Zestawmy ich
udzia w pozycji spajajcej (rodkowej) z ogóln liczb wystpie. Uzyskamy w ten sposób wspóczynnik spajania, wyliczanym analogicznie do wspóczynnika nalnoci.
Nie odnotowaam suksów o 100-procentowym wska niku spajania. Nieco
nisze wartoci (od 66,7 do 50%) charakteryzuj kolejne suksy: -jan<izm>,
-utk(i)218, -enk(a). Inne znacznie czciej wystpuj w innych funkcjach, np. -uni(a),
-usi(a) czy -i/yz(owa) w funkcji inicjowania cigów. W zasadzie nie ma suksów
o wyspecjalizowanej funkcji spajajcej. Gdyby uwzgldni jeszcze to – rzeczywist liczb wystpie, odrzuci formanty wystpujce rzadko (poniej 10 razy
w materiale) i penice inne funkcje, stwierdzenie zyskaoby dodatkowe wsparcie.
Pozostaby tylko aks -utk(i). Inne albo równie czsto wystpuj na kocu cigów
[-uni(a)] lub nawet czciej [-usi(a), -acj(a), -i/yz(owa)], albo czciej inicjuj cigi
[-onalizm], albo i nicjuj, i nalizuj cigi przede wszystkim [-anizm, -i/yk(owa)].
218

Suks ten nie przyjmuje pozycji inicjalnych.
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4.4.4. Su ksy o nieograniczonej czliwoci lewo- i prawostronnej
W grupie przyrostków, które równie czsto kocz, jak i rozpoczynaj suksacj219 (wspóczynniki nalnoci i czliwoci maj wartoci zblione), wystpuj
suksy o niewielkiej liczbie potwierdze w materiale, np. -aczek, oraz formanty
o znacznym udziale w materiale (od 10 do 1822 odnotowa). Do tej drugiej grupy
zaliczy naley formanty: -in220, -i/yjsk(i), -n(i), -yn221, -a(y), -n(y), -onist(a),
-usi(a), -ator, -uni(a), -or, -i/yczn(y), -n(a)222.
Czasownikowy aks -n(i) to w zasadzie rozbudowany o element n formant
paradygmatyczny223, suks -a(y) buduje odczasownikowe przymiotniki rezulatywne, przyrostek -n(y) przycza si do rónych podstaw (poza przymiotnikowymi) i jest najmniej wyspecjalizowany (wielofunkcyjny), ale bardzo produktywny. Poza formantami -i/yjsk(i) i -i/yczn(y) reszta suksów buduje rzeczowniki,
gównie nazwy osobowe i ich zdrobnienia.
Porównanie suksów, zestawianych ze wzgldu na zdolno budowania derywatów przynalenych do okrelonych czci mowy, przynosi potwierdzenie postawionej wczeniej hipotezy dotyczcej roli suksów przymiotnikowych. Znacznie
czciej rozpoczynaj one cigi ni je kocz (pod wzgldem rzeczywistej liczby
wystpie). Suksy rzeczownikowe nie wykazuj takiej specjalizacji: równie czsto rozpoczynaj cigi i je kocz, por. niej.
Tabela 31. Porównanie waciwoci suksów (ze wzgldu na kategori czci mowy tworzonego
derywatu)

Suksy

Udzia w liczbie cigów jako element

Udzia w obcieniu cigów
jako element

inicjalny

nalny

inicjalny

nalny

rzeczownikowe

76,3

74,9

48,0

56,2

przymiotnikowe

19,5

20,3

48,3

21,0

czasownikowe

3,9

3,5

3,6

1,1

przysówkowe

0,3

1,3

0,04

21,0

ródo: badania wasne

219

Cz z nich pojawia si równie w rodku cigu.
Budujcy derywaty rzeczownikowe.
221
Jw.
222
Jw.
223
W SGS-2 wyróniono konektyw -n- i formant paradygmatyczny -(i), np. od-wod(n)-(i)
(od woda), u-wodor(n)-(i) (od wodór) [SGS-2: 1367]; por. te tre przypisu 45. W wyniku rezygnacji z wyróniania konektywów i chci utrzymania spójnoci z opisem zastosowanym w tomie
odrzeczownikowym SGS-2 przyjto, e -n(i), -n(ia) to suksy, podobnie jak -n(), -l(i) oraz
-(y). Mam wiadomo , e jest to jedno z moliwych rozwiza.
220
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4.4.5. Ograniczenia w czliwoci – wnioski
Spróbujmy wic odpowiedzie na pytania, czy mona przewidzie , który suks
gwarantuje powstanie dugiego cigu lub otwiera takie moliwoci, a który ogranicza lub wrcz uniemoliwia dalsz derywacj suksaln.
1. Powstaniu dugiego cigu sprzyja wystpienie suksu przymiotnikowego,
zwaszcza aksu -aln(y), -n(y), -ow(y), oraz suksów rzeczownikowych -arz i -ek,
czasownikowego -i/yz(owa), a take w caoci ucinanych przyrostków -i/yzm
i -i/yczn(y). Do suksów, które atwo inicjuj cigi, naley zaliczy take inne
formanty przymiotnikowe, np. -owat(y), -i/yst(y) oraz przyrostki budujce mskie
nazwy osobowe224 i niektóre zdrobnienia.
2. Dalsz derywacj zwykle koczy pojawienie si suksów przysówkowych (-o i -e) oraz rzeczownikowych, budujcych nazwy czynnoci225 [-owani(e),
-ani(e)], nomina essendi [-o , -stw(o)226, -tw(o), -ostw(o), -nictw(o), -i/yzn(a)],
nazwy eskie [-k(a), -i/yn(i), -ow(a)], nazwy miejsc [-arni(a), -alni(a), -i/ysk(o),
-i/yzn(a)], nazwy istot modych [-tk(o)], nazwy nosicieli cech [-owat(e)], nazwy
subiektów [-owiec], nazwy ekspresywne [-i/ysk(o), -i/yzn(a), -uch], nazwy zawodów, jzyków [-i/yzn(a)], nazwy zawodów nacechowane potocznoci i nazwy
przedmiotów [-k(a)3], nazwy urzdze [-ark(a)], zdrobnienia [-eczk(a)], nazwy
osób [-jan] oraz przymiotnikowych: -on(y), -ast(y), -owan(y), -owsk(i), -i/yn(y).
3. Niektóre suksy równie czsto pojawiaj si na pocztku, jak i na kocu
cigu, np. -in, -i/yjsk(i), -yn, -a(y), -n(y), -onist(a), -or, -i/yczn(y), -n(a), w mniejszym stopniu -usi(a), -ator, -n()227. Nie maj one ogranicze dotyczcych czliwoci. Derywaty z tymi suksami s podatne na dalsz suksacj, gdy zaistniej
odpowiednie potrzeby nazewnicze.
4. Wród suksów, które czsto wystpoway samodzielnie w badanym
materiale, mona wymieni formanty: -ow(y) (zwaszcza na I takcie), -n(y), -ek,
-k(a)d, -i/yk, -owat(y), -sk(i), -i/yczn(y), -nik, -i/ysk(o), -owiec, -k(a)3, -i/yst(a)
(I takt) oraz -k(a), -ani(e), -eni(e) (na dalszych taktach). S to w wikszoci formanty wystpujce te w cigach. Wikszo z nich nie ma wic ogranicze formalnych w doczaniu kolejnych suksów. To znaczenie wyjciowego rzeczownika
i potrzeby nazewnicze decyduj o ewentualnym budowaniu ukadów suksalnych.
Ograniczenia dotycz reduplikacji suksów z gosk k (np. -ek, -k(a)d) w sytuacji,
gdy w temacie rzeczownika wystpuje wygosowa goska k (alternujca do cz), g
(z alternacj do d), a take sz i  [Szymanek 2010: 262-265, por. te Kreja 1969
i 1989: 7-10, 25-37, Kallas 2010, Manova, Winternitz 2011].
Ograniczenia w prawostronnej czliwoci czciej wystpujcych suksów
przedstawia tabela niej. Jej omówienie znajduje si w rozdzile 4.4.1.
224
225
226
227

Z wyjtkiem formantu -jan.
Z wyjtkiem znacze zleksykalizowanych.
Tworzy równie odsubiektowe nazwy obiektów.
Opisany w SGS-2 jako suks [por. te tre przypisu 45].

98

4. Podstawowe informacje o materiale

Tabela 32. Ograniczenia w prawostronnej czliwoci suksów228
Typ ograniczenia

Warto wspóczynnika nalnoci

Suks

cakowity

100%

-owani(e), -owat(e), -ostw(o), -i/yctw(o),
-i/yzm, -owi(e), -t(a), -tk(o), -uszek, -uszk(a),
-ci(o), -ci(a), -ek(a), -uchn(a), -ynk(a), -aczk(a), -awk(a), -esk(a), -ówn(a), -owc(e), -owic(a), -ic(a), -i/ych(a), -i/yszcz(e), -ow(e), -arsk(i),
-uchn(y), -uchno, -usieko, -utko

prawie peny

99,9%–90,0%*

-e, -o , -o, -stw(o), -arni(a), -ani(e), -ow(a),
-i/ysk(o), -tw(o), k(a), -on(y), -i/yzn(a), -owan(y), -owiec, -owsk(i), -nictw(o), -i/yn(i), -eczk(a),
-i/yn(y), -ark(a), -jan, - alni(a), -uch

bardzo czsty

88,9%–80,0%

-j(um), -ol, -czyk, -as(y), -ali(a), -ówk(a), -ownic(a), -sk(i), -oz(a), -an(y), -owisk(o), -i/yzacj(a), -acz, -ec, -erstw(o), -owicz, -i/yk(a), -k(a)3,
-owni(a), -nic(a), -j(a), -ow(y), -i/yk, -a, -ori(um),
-estw(o), -czk(o), -ersk(i)

Czsty

79,9%–70,0%

-owat(y), -ank(a), -ni(a), -atk(a), -n(i), -at,
-i/ynk(a), -eri(a), -u , -i/yczk(a), -i/y , -unek,
-onk(a), -erk(a), -ulek, -och(a), -no , -nisk(o),
-ing, -i/ysk(i), -ek(o), -ecznik, -c(a), -i/ystowsk(i), -ur(a), -k(a)d, -oid, -ek, -eni(e), -ast(y), -i/yt,
-arstw(o), -ur, -atur(a), -c(y), -i/yc(a), -uch(a),
-i/ysk(i)

* suksy podane wedug wspóczynnika nalnoci (od najwyszego do najniszego)
ródo: badania wasne

5. Dane dotyczce ogranicze w lewostronnej czliwoci nie s tak jednoznaczne. Wynika to z kilku powodów: po pierwsze, z rónego statusu morfologicznego owej lewej strony (temat podstawy sowotwórczej, suks lub jego
cz ), po drugie, z braku wyrazistej grupy suksów o ograniczonej czliwoci,
po trzecie, z duego rozczonkowania materiau, wynikajcego z traktowania jako
odrbnych formantów suksów i ich wariantów. Zasady doczania suksów do
tematów podstaw s szczegóowo opracowane. Stosowne dane zawieraj prace
R. Grzegorczykowej i J. Puzyniny [1979 i 1984], K. Waszakowej [1994], K. Kallas
[1984], Michalewskiego [1984], B. Krei [1989], K. Kowalik [1977 i 1979] oraz inne.
Zebrany i opracowany materia odrzeczownikowy dostarcza nastpujcych
informacji:
1. s suksy wystpujce tylko bezporednio po temacie rzeczownika niemotywowanego (p. tabela 34);
2. s suksy przyczajce si wycznie do innych suksów [jednostkowe
oraz -a , -uchn(y), -i/yctw(o), -arsk(i)];
228

Zestawienie nie zawiera suksów jednostkowych.
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3. nieliczne229 przyrostki wykazuj czliwo tylko z formantami niesuksalnymi [jednostkowe oraz -i/ystowsk(i) i -a(y)];
4. suksy o stuprocentowym wska niku inicjowania cigów czsto buduj po jednym cigu, który zwykle ma do niewielki liczb potwierdze (p. tabela 33.);
5. jest pewna grupa suksów, które zwykle inicjuj cigi (tabela 33.);
6. istniej suksy przyczajce si zarówno do rzeczowników niemotywowanych, jak i suksów i formantów niesuksalnych. Wikszo z nich ma
liczn reprezentacj w materiale [liczc setki przykadów, a nawet osigajc wartoci powyej tysica, np. -k(a), -ek];
7. znaczny i liczny zbiór stanowi suksy, które z lewej strony dopuszczaj
tylko temat rzeczownika niemotywowanego lub suks [np. -ow(y), -sk(i),
-i/yczn(y), por. tabela 34.].
Tabela 33. Waciwoci inicjowania cigów
Typ ograniczenia
zawsze inicjuje cig

Warto wspóczynnika nalnoci
100%

Suks
-m(a), -awic, -ul(o), -ijastw(o), -oid(a), -em,
-eutyk(a), -eut(a), -elnic(a), -atyk, -ewsk(i), -nist(y),
-i/yjn(y), -oryczn(y), -earn(y), -alsk(i), -oowit(y),
-kow(y), -etyczn(y), -eck(i), -uliz(owa), -ard(owa), -ykul(owa), -aiz(owa), -atyw, -l(), -ejusz,
-awiczk(a), -uk(a), -ór, -cz(), -awit(a), -ytanin,
-ylen, -uz, -ulistyk(a), -ster, -oter, -onat, -oek, -oderi(a), -o, -j, -i/ynizm, -ez(a), -ast(a), -ard, -anin,
-esn(y) (i suksy budujce jednostkowe cigi)

prawie zawsze inicjuje cig

99,9%–90,0%

-i/ynn(y)

zwykle inicjuje cig

88,9%–80,0%

-erz, -i/yciel, -ualn(y), -i/yk(owa), -eniec, -ular(y), -own(y), -onalizm, -as, -owit(y), -aciel

przewanie inicjuje cig

78,6%–70,0%

-i/yw(a), -liw(y), -onaln(y), -n(o), -o, -atyk(a), -i/yc,
-eln(y), -i/ykaln(y), -aiczn(y), -aryczn(y), -anin,
-ob(a), -es, -jer, -i/yt(a), -u(a), -i/ywn(y), -atyczn(y)

ródo: badania wasne

Tabela 34. Ograniczenia w lewostronnej czliwoci suksów230
Ograniczenie
podstawy
tylko rzeczownik niemotywowany

229

Typ

Suks
-esk(i), -i/ynn(y), -uch(a), -m(a), -n(i), -oid, -erz,
-etk(a), -ejsk(i), -a, -ualn(y), -ul(a), -etyk(a), -u ,
-al, -i/yd(o), -a, -i/yw(y), -atyczn(y), -alizm,
-on(owa), -n(i), -owin(a), -n(), -anin, -onaln(y)

Nieliczne w opracowanym materiale.
Podaj dane dotyczce suksów niejednostkowych, które wystpiy minimum 10 razy
w materiale.
230
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tylko wyraz motywowany

rzeczownik niemotywowany lub wyraz motywowany

tylko suks

-arsk(i)

tylko formant niesuksalny

-a(y)

suks lub inny formant

-eni(e), -ani(e), -utk(i), -o, -e

rzeczownik niemotywowany lub suks

-i/ysk(i), -onalizm, -anizm, -i/yjsk(i), -in, -jan,
-alni(a), -eczk(a), -yn, -atk(a), -ni(a), -nicz(y),
-i/yn(i), -uni(a), -i/yczk(a), -i/yk(owa), -owat(e), -usi(a), -c(y), -oz(a), -us, -i/yck(i), -ariusz,
-niak, -owan(y), -owni(a), -ówn(a), -i/yn(y), -owani(e), -i/yt(a), -n(a), -czyk, -jer, -an, -e, -owisk(o),
-liw(y), -ask(i), -on, -own(y), -ur(a), -i/yt, -arn(y),
-aw(y), -ow(a), -ant, -at(y), -i/ywn(y), -ownik,
-i/ystyk(a), -ank(a), -at, -j(a), -er, -i/yzacj(a), -ator,
-ni(a), -ast(y), -i/yk(a), -owsk(i), -nic(a), -i/yst(y),
-an(y), -ec, -owiec, -i/yc(a), -acj(a), -k(i), -aln(y),
-owat(y), -i/yczn(y), -sk(i)

rzeczownik niemotywowany lub formant
niesuksalny

-i/yciel, -usz, -onist(a), -c(y), -l(i), -(y)

rzeczownik niemotywowany, suks lub
inny formant

-uch, -i/yw(o), -ad(a), -i/yn, -eri(a), -nictw(o),
-arstw(o), -owicz, -ownic(a), -tk(o), -i/yzn(a),
-acz, -tw(o), -on(y), -ostw(o), -or, -i/ystyczn(y),
-ark(a), -arni(a), -ówk(a), -i/ysk(o), -k(o), -i/yn(a),
-ak, -i/yz(owa), -stw(o), -i/yzm, -i/yst(a), -nik, -i/yk,
-arz, -o , -n(y), -k(a)3, -k(a), -k(a)d, -ek

ródo: badania wasne

Pora te zastanowi si nad tym, czy istniej wyspecjalizowane suksy, które
ewokuj obligatoryjn obecno innego suksu.
Niewtpliwie po suksach czasownikowych zawierajcych w swojej budowie
czon -z(owa) [-aiz(owa), -aliz(owa), -atyz(owa), -i/yz(owa), -uliz(owa)]
oraz -i/yk(owa), -i/ykul(owa) zwykle wystpuje suks -acj(a), czsto -er, -ator,
-aln(y), rzadziej -i/yzm, -eni(e), -i/yn, -an(y), -jer.
Suks -cj(a) (i jego warianty) otwiera miejsce dla formantu -n(y) i -aln(y)
oraz -or i -ator, natomiast -izm (i jego warianty) przywouje aksy: -i/yst(a),
-i/ystyczn(y), -i/yz(owa), cho sam jest ucinany.
Najczciej realizowane poczenia suksów s podane w rozdziale 6.2.
Zebrany materia pozwala na sporzdzenie zwerykowanej listy formantów
jednostkowych. Wród suksów rodzimych znalazam potwierdzenie jednostkowoci nastpujcych aksów: -og (batog), -yg(a) (dziadyga), -sztyl (babsztyl), -ym231
(ojczym), -o (onko ), -t(a) (kuchta), -aw (rkaw). Innych suksów wymienionych
231

Opisany jako -im [Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 225].
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przez R. Grzegorczykow i J. Puzynin [1979] nie mogam podda werykacji
ze wzgldu na zasady doboru materiau wyjciowego232. Formant -o nie znalaz si w analizowanej bazie ze wzgldu na przyjty kierunek motywacji (jabo
jest opisana jako wyraz niemotywowany). Formant -ys nie zosta odnotowany
z powodu braku derywatu kundys w gnie dzie leksemu kundel.
Równie wiele jednostkowych suksów genetycznie obcych zyskao potwierdzenie: -id(a) (europida), -od(a) (elektroda), -adi(a) (popadia), -is(a) (diakonisa)
i -ysz(a) (przeorysza), -at(a)m (Azjata). Natomiast formant -and w analizowanym materiale wystpi do licznie (64 potwierdzenia w rónych gniazdach), co
pozwala na zwerykowanie dotychczasowego opisu [Waszakowa 1994 i 2005].
Nie jest to formant jednostkowy.
Podobnie formant -ol(a), wyodrbniony przez K. Waszakow w derywacie
radiola233, zosta wyróniony take w rzeczownikach pianola i banjola234. Aks
-ans (celebrans) te zyska jeszcze jedno potwierdzenie – konsonans235, cho
w tym rzeczowniku wnosi on inn informacj i moe naleaoby wyróni formanty homonimiczne. Wystpujcy w derywacie akompaniament suks -ament
wystpi w wyrazie pochodnym medykament (od przymiotnika medyczny z uciciem elementu n).
Analizowany materia powoli te na wyrónienie suksów, które mog mie
status formantów jednostkowych. Pomijam tu aksy, których nagos moe by
traktowany jako konektyw. Oto lista jednostkowych suksów wraz z przykadami
derywatów, w których wystpuj:
-aner: Afrykaner ‘Bur’ i afrykaner ‘biay mieszkaniec RPA’, pochodne od
Afryka,
-amin: regulamin pochodny od regua 1.,
-ez: anglez motywowany przez przymiotnik angielski (z uciciem suksu
-sk(i) i alternacjami), pochodny od Anglia,
-j: buruj (pochodny od rzeczownika niemotywowanego buruazja),
-m: biom, pochodny od biologiczny (ucicie), który motywowany jest przez
rzeczownik biologia,
-n(o): drewno (od drzewo 1., 2., 3.),
-om: szlaczko zool. (derywat onomazjologiczny od szlaczek, a ten od szlak),
-or(a): humaniora ksik., pochodny od humanistyczny (z uciciem), a ten
od humanizm 2.,
-oter: kumoter (pochodny od kum 2.),
232

Analiza nie obejmuje derywatów od czasowników i przymiotników niemotywowanych.
W SGS-2 inny opis: to derywat od przymiotnika radiowy z uciciem wy i doczeniem
suksu -l(a), cho raczej naleao tu wyróni formant -ol(a).
234
W SGS-2 w derywacie radiola wyróniono suks -l(a), chyba mylnie, poniewa kocówki eksyjne (nawet w wyrazach nieodmiennych) nie wchodz do tematu podstawy (taki zapis
dominuje w SGS-2). Powinien by , jak sdz, wydzielony formant -ol(a).
235
Od konsonant z uciciem elementu -ant.
233
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-ór: wodór pochodny od woda 1.,
-r(a): Niemra236, derywat ekspresywny pochodny od Niemka (z uciciem
suksu -k(a)), a ten od rzeczownika Niemiec motywowanego przez Niemcy,
-s: fotos pochodny od fotograa 2. (z uciciem),
-terz: psaterz motywowany przez psalm,
-ular(y): okulary (od oko 1.),
-ular: okular (od oko 1.),
-ut: makut (od maka).
-uz: Francuz motywowany przez sowo Francja (z uciciem).
Cz innych suksów jednostkowych mona potraktowa jako poczenia
konektywów i suksów. Nie zostay one opisane w podstawowych monograach
suksów, np. -awit(a) jako konektyw -aw- i suks -i/yt(a). Czasami, wprowadzajc
konektyw (lub przywracajc go), naleaoby zrezygnowa z wydzielania suksu
i widzie w strukturze formant paradygmatyczny, np. zamiast suksu -cz() zastosowa konektyw -cz- i formant paradygmatyczny -(). Poniewa w pó niejszych
tomach SGS (SGS-3 i SGS-4) zrezygnowano z wydzialania konektywu jako swoistej protezy, zaoenie to przyjam, ekscerpujc materia z II tomu. Nie pozostao to bez wpywu na liczb suksów jednostkowych, czego jestem wiadoma.

236
Derywat zwyczajowo pisany wielk liter [tak te w SGS-2], cho zalecana jest pisownia
ma liter.
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5.1. Ucicia
Ucicia towarzysz rónym technikom sowotwórczym lub s samodzielnymi
wykadnikami derywacji [por. Kapro-Charzyska 2005, Burkacka 2007b]. Ich
wystpowanie czsto wie si z suksacj i wpywa na ksztat formalny wielu
wyrazów motywowanych, zwaszcza spieszcze237, derywatów od nazw geogracznych (nazw mieszkanek, mieszkaców, przymiotników), derywatów postadiektywnych238 oraz wyrazów pochodnych od rzeczowników genetycznie obcych. Cz
uci ma charakter regularny, np. odczanie elementu -izm przed przyczeniem
suksu -ist(a), inne wystpuj sporadycznie i nieregularnie. Mona jednak sdzi ,
e wpywaj take na budow cigów, a zwaszcza ich dugo .
Przedmiotem prezentowanych niej rozwaa s tylko te sytuacje, w których
zuboenie towarzyszy suksacji i polega na odjciu wczeniej przyczonego
suksu: w caoci, np. formantu -ow(y), lub czci, np. elementu n(y) z suksu
-aln(y). Uciciu mog podlega take róne elementy tematu sowotwórczego
podstawy, czasami pojedyncze goski (w wygosie tematu), np. j, g, n czy t, kiedy
indziej cae sylaby, np. ad(a), ak, on. Interesuj mnie one tylko wtedy, gdy ucicie to obejmuje równie suks. Warto doda , e odczenie dokonuje si zarówno
przed pierwszym przyczeniem suksu, jak i przed kolejnymi przyrostkami lub
formantami, przeplatajcymi procesy suksacji (zwykle towarzyszy derywacji
paradygmatycznej, preksalnej wymiennej). Ucicia bowiem wystpuj zarówno
w krótkich ukadach dwusuksalnych, jak i cigach o bardziej zoonej strukturze – trój- czy czterosuksalnej. Czsto towarzysz take pojedynczej suksacji, nie bdcej przedmiotem bada. Ucicie spotykamy w prawie co czwartym
wyrazie, utworzonym w wyniku pojedynczej (niekontynuowanej) suksacji, co
stanowi prawie 23% derywatów suksalnych niebdcych podstaw dalszych
derywatów prostych.
237

Zwaszcza pochodnych od imion [por. Kallas 2010, Umiska-Tyto 1986].
Tu zwykle wskazuje si na ucicie elementu z podstawy przymiotnikowej, np. -sk(i) w wyrazie nka pochodzcym od wyraenia nó ski. Pomija si odczenie rzeczownika (wprowadza
si pojcie podstawy formalnej i semantycznej).
238
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W ukadach suksalnych ucicia wystpuj jednokrotnie lub dwukrotnie, tylko
sporadycznie trzykrotnie. Obejmuj czci suksów, cae suksy i rónorodne ich
poczenia, por. tabela niej.
Tabela 35. Rozkad i typy uci w cigach suksalnych
Ukad

2-suksalne

3-suksalne

4-suksalne

5-suksalny

Typ ucicia
cz jednego suksu

6

47

7

1

cay suks

72

25

1

0

jeden cay suks i cz drugiego*

24

8

2

0

dwa cae suksy

5

2

0

0

2 cae suksy i cz trzeciego*

1

2

0

0

108

84

10

1

razem
* take w odwrotnej kolejnoci
ródo: badania wasne

Mona by sdzi , e liczba uci elementów suksalnych zmniejsza si wraz
ze stopniem skomplikowania struktury. Naley jednak wzi pod uwag rónice
w liczebnoci poszczególnych typów cigów. Ukady dwusuksalne s najliczniejsze, std w tej grupie obserwujemy znaczne wystpowanie uci . Jeeli odniesiemy zaprezentowane w tabeli dane do liczby poszczególnych typów ukadów,
czyli wyliczymy udzia ukadów z uciciem w grupie poszczególnych typów
ukadów, to zauwaymy, e wraz ze stopniem skomplikowania struktury wzrasta
udzia uci . Porównajmy: w ukadach dwusuksalnych – ukady z uciciem stanowi 7,7%, w trójsuksalnych – 22,3%, w czterosuksalnych – 43,5% i 100%
w piciosuksalnym (tylko jeden ukad). Stanowi wic wany mechanizm uatwiajcy czenie suksów.
Najczciej ucicia obejmuj jeden cay suks (48,3%), rzadziej cz suksu
(30,1%). Odjcia obejmujce suks i cz drugiego przyrostka stanowi 16,8%
uci . Spotykamy take „gbsze” zuboenia skadajce si z dwóch suksów
(3,5%), a nawet dwóch i czci kolejnego (1,5%). Znaczcy jest take rozkad
uci : najpeniejszy repertuar zuboe cechuje ukady dwu- i trójsuksalne, co
niewtpliwie wynika z ich budowy. Czsto s to struktury sigajce dalszych
taktów, a ucinane suksy s elementami ich bogatej „historii derywacyjnej”.
Spójrzmy na trzy przykady: cigi dwusuksalne <n>(y)+<i/yzm>+i/yz(owa)
+acj(a), <i/yck>(i)+<i/yzm>+i/yz(owa)+acj(a) obejmuj cztery pierwsze takty,
wystpuj w nich 4 suksy, z których jedynie dwa buduj cig, pozostae s ucinane w caoci; cig trójsuksalny al<n>(y)+<i/yz>(owa)+x+x+<acj>(a)+i/ystyczn(y)+e skada si z wielu rónych formantów rozoonych a na 7 taktach,
w tym z 5 suksów, z których tylko 3 buduj cig. Przykady te dostarczaj te
odpowiedzi na pytanie, dlaczego w duszych cigach suksalnych nie wystpuj
tak gbokie ucicia: ukady musiaaby by bardzo dugie (9-10-taktowe).
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W przedstawionych tu wyliczeniach nie uwzgldniono danych dotyczcych
takich uci , w wyniku których powstay struktury jednosuksalne, np. <i/yczn>(y)
+<i/yzm>+i/yzacj(a) (EROS 2. erotyczny 1. erotyzm erotyzacja), <i/yzm>
+<i/ystyczn>(y)+i/yzacj(a) (KAPITA 1. ekon.
kapitalizm
kapitalistyczny
kapitalizacja 1.) oraz <k>(o)+<k>(o)+ak (SKRZYDO 1
skrzydeko 1.
skrzydeeczko
skrzydlak 1. bot., 2. *le n.). Nie mamy tu bowiem do czynienia z cigiem suksów, poniewa nie odnotowano ich poczenia, a jedynie –
wymian cigu -eczk(o) na suks -ak. Ciekawym przypadkiem jest te proces
prowadzcy do uzyskania derywatu egzotyzacja. Niemotywowany na gruncie
polskim wyraz EGZOTYZM jest podstaw formacji egzotyka (z uciciem elementu -yzm), ta – przymiotnika egzotyczny, jednak oba suksy -yk(a) i -n(y)
s ucinane w momencie doczenia trzeciego -yzacj(a), nie powstaje zatem
trójsuksalny cig.
Relatywnie wikszy udzia uci w duszych cigach suksalnych wynika,
po pierwsze, z tego, e ograniczaj one znaczco dugo ewentualnego derywatu
(np. wyraz zmaterializowanie bez uci miaby posta *zmaterialnizmistycznizowanie si, czyli liczyby nie 7, ale 10 sylab, a w zestroju 11), po drugie, eliminuj powtarzalno niektórych segmentów (np. -n(i)), po trzecie wreszcie, zapobiegaj mylnym skojarzeniom semantycznym (np. zwizkowi z przymiotnikiem
mistyczny, sugerowanym przez czon -mistycznizowanie239). Ucicia zapewniaj
wic derywatom wyrazisto formaln i znaczeniow. Rzeczownik zmaterializowanie powsta w wyniku nastpujcego procesu240:
temat+al<n>(y)+<i/yzm>+<i/ystyczn>(y)+z...i/yz(owa) si+ucicie si (kauzacja)+anie; [MATERIA
materialny
materializm
materialistyczny
zmaterializowa si
zmaterializowa
materializowanie].
Ucicia reguluj wic tworzenie dugich acuchów, bdcych wynikiem skomplikowanych operacji sowotwórczych. Umoliwiaj te pó niejsze doczenie
suksu: suksacja moe pojawia si na dalszych taktach (w znacznym oddaleniu
od wyrazu podstawowego – niemotywowanego lub wczeniej dodanych suksów)
bez zbytniego wyduania cigu.
Ponadto ucicia zapobiegaj powstaniu nietypowych grup spógoskowych
– derywat centralizatorski miaby np. posta *centralnizacjorski (tu dodatkowe
grupy ln i cj i niespotykane w polszczy nie poczenie -cjorski). Omawiany przymiotnik zosta utworzony w nastpujcy sposób:
temat+al<n>(y)+iz(owa)+ac<j>(a)+or+sk(i) [CENTRUM 2 centralny
centralizowa
centralizacja
centralizator
centralizatorski].
Segment -jor wystpuje tylko w zapoyczonych sowach major, Majorka,
Jordan (i derywatach od nich), zoeniach z czonem rodny (jajorodny, klejorodny)

239
240

Por. uwagi K. Michalewskiego dotyczce uci , rozdz. 2.2.
Opis za SGS-2.
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i potocznym sowie bajoro (bajorko)241. Czsto w budowie derywatu nie wida
ladów operacji sowotwórczych, poniewa w budowie derywatu brakuje wielu
nie eksyjnych elementów – suksów lub ich czci.
Ucicia umoliwiaj take doczenie okrelonych suksów. W literaturze
opisuje si tu przede wszystkim ucinanie przyrostka i/yzm przed doczeniem
suksu -i/yst(a) czy -i/ystyczny, np. praktycyzm
praktycystyczny, parnasizm
parnasista. Jednak ten element moe by równie czci rozbudowanego suksu
(-alizm, -janizm, -onalizm, -onizm, -i/ynizm), a take przynalee do tematu rzeczowników synchronicznie niemotywowanych, co potwierdza analizowany materia, który zawiera informacje o innych przyrostkach, wywoujcych odjcie omawianej czstki: -i/ystyk(a), -i/yz(owa), -i/yczn(y), -i/yk i -n(y), np. formalizm
formalistyka, partykularyzm
partykularyzowa, prometeizm
prometeiczny,
platonizm
platonik, feudalizm
feudalny. Redukcja tego elementu o rónym
statusie zajmuj w analizowanym zbiorze drug pozycj pod wzgldem czstoci
wystpowania (wszystkich elementów – bez wzgldu na status242).
Równie w miar regularny charakter maj w materiale odjcia suksów:
x -acj(a) przed -aln(y),
x -ad(a) przed -sk(i),
x -arz przed -stw(o),
x -atyw przed -i/yzm, -i/yz(owa),
x -ec przed -ak, -c(y),
x -ek przed -enk(a), -k(a), -nik, -n(y),
x -i/yczn(y) przed -i/yk(owa), -i/yz(acja), -i/yz(owa), -i/yzm, -od(a),
x -i/yk(a) przed -n(y),
x -i/ystyczn(y) przed -i/yz(owa),
x -i/yjsk(i) przed -k(a)3,
x -k(a)d przed -i/yn(a), -nik, -uni(a), -usi(a),
x -ni(a) przed -own(y),
x -n(y) przed -i/yk(a), -i/yzacj(a), -i/yzm, -k(a)3, -liw(y), -onalizm,
x -ow(y) przed -i/yc(a), -i/yn, -i/yst(a), -i/yt(a);
oraz czci suksów – elementów:
x -n(y) z suksu -aln(y), -onaln(y), -arn(y), -atywn(y), -i/ywn(y), -ualn(y) przed
doczeniem przyrostków -i/yzm, i/yz(owa), -i/yst(a), -i/ystyk(a), -i/yzacj(a),
x -in z suksu -anin przed -sk(i),
x -k(i)243 z suksu -i/yck(i) przed -anizm, -i/yz(owa),
241
Wedug Etymologicznego sownika jzyka polskiego A. Bakowskiego to wyraz zapoyczony, zdaniem Alicji Nagórko za – kontaminacja wyrazów bagno i jezioro [por. Nagórko 2007:
204, 206].
242
Wedug wylicze obejmujcych ucicia suksów, czci suksów i tematów sowotwórczych, kombinacji suksów i innych elementów (czci suksów, innych suksów) [por. Burkacka 2007b].
243
Równie suksu -k(i).
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x czstki -sk(i) z suksu -ask(i), -ejsk(i), -i/yjsk(i) i samego suksu -sk(i)
przed -i/yz(owa), -i/ystyk(a), -i/ycystyk(a), -i/yk(owa), -k(a)3.
W cigach ucicia towarzyszce suksacji najczciej pojawiaj si na I takcie, czyli w derywatach motywowanych bezporednio przez wyrazy niepochodne
(centra gniazd). Takie ucicia stanowi prawie 70% wszystkich uci elementów
suksalnych. Troch rzadziej wystpuj na II takcie (22,7% uci ). Na trzecim
takcie nie obejmuj nawet 10% (dokadnie 7,1%) ukadów suksalnych z uciciami przyrostków. Sporadycznie pojawiaj si na dalszych taktach (poniej 1%).
Moe troch dziwi , dlaczego uci najwicej jest na I takcie. Przecie struktura
nie jest tu zwykle zbytnio rozbudowana, a suks dopiero jest doczany. Wydaje
si, e taki ukad wynika z faktu, e wikszo cigów rozpoczyna si na I takcie. To sama suksacja wymusza ucinanie. Dane te s potwierdzeniem spostrzeenia K. Kowalik, wskazujcego na to, e „czynnikiem wywoujcym skrócenie
s gównie suksy sowotwórcze” [Kowalik 1997: 170].
Jeeli uciciu podlega cay suks, mona byoby mówi o derywacji suksalnej wymiennej, obejmujcej np. suksy -ec i -stw(o) w cigu: k(a)d+o<w>(y)244
+<ec>+stw(o) (KIESZE kieszonka kieszonkowy kieszonkowiec kieszonkostwo). Odczenia caego suksu wraz z przyczeniem nowego obserwujemy na I, II, III takcie derywacyjnym. Proces ten obejmuje 100 elementów na
I takcie, 11 na II i 9 na III. Jednak równie czsto ucicie obejmuje tylko cz
przyczonego wczeniej suksu: 88 czstek na I takcie, 50 na II i 10 na III, albo
wicej ni jeden suks (suks i cz innego suksu, dwa suksy lub dwa suksy
i cz trzeciego). Takie kombinacje s obecne na I i II takcie, I i III oraz I, II
i V (razem 82 rozbudowane ucicia).
Tylko cz uci suksów mona byoby potraktowa jako element derywacji suksalnej wymiennej, inne odczenia nie daj si wpisa w t technik,
poniewa ucicie obejmuje tylko cz suksu albo cig duszy ni suks, albo
te ucicie nie wie si z doczeniem suksu (jest zwizane z innym sposobem
derywowania w rodku cigu suksalnego). Zdecydowaam si na opis, w którym
za prymarn technik uznaam suksacj; pozwala to obj obserwacj wszystkie
doczania suksów i ledzi ich poczenia, bez wzgldu na to, czy towarzyszy
im jednoczesne ucicie suksu czy przyczenie preksu. Poza tym na równi
traktuj ucicia zarówno suksów, jak i ich czci czy te rozszerzonych wersji.
Przykadowo: derywacji suksalnej wymiennej podlegaj na II takcie najczciej
suksy -n(y) na -k(a) i -i/yzm na -i/yz(owa), -i/ystyczn(y), -i/yst(a).
W podanych wyej wyliczeniach pominito bardzo czste zubaania czci
tematu podstawy, towarzyszce suksacji245. Jeeli jednak przeanalizujemy materia pod ktem ich wyowienia, to zauwaymy, e najczciej odczan czstk
244

Zapis zmodykowany w stosunku do SGS, który notuje form kieszonkowstwo.
Szczegóowe dane dotyczce wszystkich uci w derywatach odrzeczownikowych prezentuje artyku: Burkacka 2007b.
245
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jest jota (968 razy246, w tym a 559 jej ucicie towarzyszy procesowi doczania suksu). Przewanie zabieg ten dotyczy I taktu, a wic pierwszej suksacji. Jota jest odczana przed rónymi suksami, najczciej -i/yczn(y), -i/yk,
-i/yst(a), -or, -i/yk(a), -k(i), -i/ywn(y) (np. delirium
deliryczny, herezja
heretyk, hokej hokeista, poezja poetyka, Grecja grecki, retrospekcja retrospektywny, spedycja
spedytor). Te zuboenia maj charakter obligatoryjny,
jeeli jota jest ostatnim elementem wygosowym tematu. Ucicia przed suksem
-sk(i) maj charakter nieregularny247. Niektóre wystpuj, kiedy jota znajduje si
po spógosce, taka sytuacja dotyczy doczania formantu -i/yck(i) (np. poezja
poetycki). Odczenie joty nastpuje te przed suksem -n(y), ale tylko wtedy,
gdy rzeczownik zakoczony na -encj(a) jest przynajmniej czterosylabowy248 (np.
inteligencja
inteligentny).
Ucicia joty – odpowiadajce elementom -j, -j(a)249, -j(um) – charakteryzuj
derywacj od wyrazów pochodzenia obcego, zapoyczenia bowiem czciej ni
wyrazy rodzime maj j w wygosie wyrazów niepochodnych, zwaszcza po spógosce (w rodzimych czsto ój, aj), np. wyrazy zakoczone na -ja (np. ewolucja,
emisja). Zwykle zuboenie struktury wyjciowej o jot dokonuje si przed doczeniem przyrostków rozpoczynajcych si od samogoski i lub y, np. -i/yczn(y),
czasami innymi – -or, -k(i), -sk(i). Moe si to wiza z niemonoci poczenia
j i samogosek i i y, kombinacja joty z gosk y jest moliwa, jednak w innym
szyku: y poprzedza j, np. konsultacja – konsultacyjny (wystpuje alternacja j : yj).
Brak chyba pocze -jy (nie rejestruje ich Uniwersalny sownik jzyka polskiego
pod red. S. Dubisza, nie s wic rozpowszechnione); grupa -jski pojawia si
w derywatach motywowanych przez rzeczowniki zakoczone na -j po samogosce
(raj, kowboj, kaznodzieja) lub jest wynikiem alternacji wystpujcej w wyrazach
pochodnych (miasto – miejski, wie – wiejski), grupa -jki wystpuje tylko w sowach mikoajki i andrzejki, -jor w sowie major (patrz s. 105). Ucicie joty na
dalszych taktach wie si z zuboeniem dodanego wczeniej formantu. Czste
ucicia tego elementu moemy zaobserwowa równie przed innymi technikami
sowotwórczymi.
Drugi pod wzgldem czstoci ucinania jest wspomniany ju element -i/yzm;
zuboenie o t czstk jest regularne i charakterystyczne dla suksacji250.
246
Interesoway mnie ucicia towarzyszce suksacji. Jednak odnotowaam równie te, które
towarzyszyy innym technikom sowotwórczym (zwykle derywacji paradygmatycznej), przeplatajcym procesy doczania suksów, jeeli wystpoway w derywatach prostych.
247
K. Kowalik stwierdza, e suks -sk(i) powoduje dezintegracj podstaw. Jednak brak jest
tu regularnoci [Kowalik 1997: 175-176].
248
W krótszych dochodzi do alternacji j : yj, np. intencja
intencyjny. O wpywie dugoci
podstawy (mierzonej liczb sylab) na derywacj deminutywów drugiego stopnia – por. Szymanek
2010: 260-261; Szymanek, Derkach 2005; Manova, Winternitz 2011.
249
Równie ortogracznie zapisowi -ia.
250
W innych procesach derywacyjnych (przeplatajcych suksacj) ucicie tych elementów
jest spotykane rzadziej (37 potwierdze).
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Do liczne s te potwierdzenia uci elementu -k- jako suksu -k(a), -ek, -ik/yk
(61 przykadów zwizanych z suksacj) lub – znacznie czciej – jako czci
tematu sowotwórczego (189 egzemplikacji). Poza tym ucicie tego elementu
towarzyszy innym technikom sowotwórczym (a 169 razy). Element -k- zwykle
jest odejmowany przed doczeniem suksu -n(y) i -nik (np. porzdek porzdny,
czapka
czapnik) oraz aksami zdrabniajcymi (np. -uni(a), -usi(a), -tk(o),
-uchn(a): ciotka
ciotusia, ciotunia, ciotula, ciotusia), które czsto wystpuj
w nazwach pokrewiestwa251. Opisywane ucicia s nieregularne.
Znacznie czciej odejmowany jest element -n-. Odnotowaam 187 przykadów,
gównie dotyczcych ucicia -n(y) jako samodzielnego suksu lub czstki przyrostka -aln(y), której odczenie ma charakter regularny i dokonuje si przed przyczeniem suksów -i/yzm, -i/yzacj(a), -i/yz(owa), np. patriarchalny
patriarchalizm, potencjalny
potencjalizacja, minimalny
minimalizowa. Niektóre
ucicia s jednak nieregularne, np. przed suksem -k(a) (np. wodny
wódka 1.
‘wodny roztwór spirytusu’).
Suks -sk(i) jest ucinany 73 razy, gównie przed dodaniem aksu -k(a) i -i/yzm
(np. dziekaski
dziekanka, sowiaski
sowianizm). Niewtpliwie istnieje
ograniczenie w doczaniu do suksu -sk(i) aksu -izm, poniewa nie odnajdujemy
takiego poczenia w wyrazach funkcjonujcych w polszczy nie252 (Uniwersalny
sownik jzyka polskiego nie notuje pocze *skizm. Wystpuje tylko grupa kizm,
ale element k naley do podstawy rzeczownika niemotywowanego).
Inne ucinane elementy pojawiaj si rzadziej lub wystpuj w pozycjach nietworzcych zwartej grupy.
Przedstawione tu dane wskazuj na duy udzia uci w procesie suksacji
i cho rzeczywicie nie zawsze mona mówi o regularnoci opisywanych procesów, to jednak jest to zjawisko bardzo czste, zwaszcza w strukturach bardziej
rozbudowanych, co pozwala sdzi , e ucicia su te przystosowywaniu obcej
podstawy sowotwórczej do wymaga polskiego systemu sowotwórczego, na co
wskazywaa K. Kowalik, twierdzc, e ucicia wynikaj z waciwoci morfotaktycznych. Procesy adaptacyjne wprowadzajce wyrazy zapoyczone w obrb
polskiej morfologii maj wic nieco gbszy charakter.

5.2. Geneza tematu
Mówic o wyrazach obcych, poruszamy si w sferze do niejednorodnej.
Zapoyczenia bowiem pojawiay si w rónych okresach rozwoju jzyka polskiego i stanowi znaczn cz leksyki. To, e s elementem nierodzimym, bar251

Podobnie w zdrobnieniach imion [por. Kallas 2010].
Nie znam take struktur okazjonalnych czy tekstowych, w których realizowane jest takie
poczenie (poza wyrazami obcymi i nazwami wasnymi).
252
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dzo czsto pozostaje poza wiadomoci jzykow Polaków. Pocztkowe procesy
adaptacyjne, a zwaszcza zmiana grai, dodawanie pewnych elementów morfologicznych, np. -k(a) w sowie bagietka, wczanie do paradygmatów eksyjnych,
uatwiaj im uczestniczenie w procesach sowotwórczych, a to z kolei powoduje,
e wyrazy te staj si cakowicie przyswojone i ich obco w znacznym stopniu
pozostaje ukryta dla niespecjalisty. Nowsze zapoyczenia generuj mniej derywatów ni niektóre starsze, ale nie wiemy, czy jest to zjawisko historycznie stae.
Sowo komputer na przykad zyskao wiele wyrazów pochodnych, poniewa okazao si istotnym i potrzebnym elementem leksyki, nie tylko specjalistycznej.
Sownictwo obce jest ródem wielu nowych suksów i preksów (oraz elementów o dyskusyjnym statusie), a take wzorców derywacyjnych [Waszakowa
2005, 2007a, b, c, d, 2009; Markowski 2000]. Wyodrbniane synchronicznie
formanty podlegaj procesowi autonomizacji i s doczane do innych obcych
podstaw, a niekiedy i do rodzimych. Jeeli wnosz okrelone nacechowanie stylistyczne, bywaj wykorzystywane w tworzeniu derywatów ekspresywnych (korzysta si z dysharmonii stylistycznej) lub wyrazów pochodnych o zamierzonej charakterystyce semantycznej i stylistycznej (np. -i/yzm). Staj si te podstawami
licznych wyrazów motywowanych.
Czasami stosunki motywacyjne midzy wyrazami zapoyczonymi253 s do
skomplikowane, poniewa kierunek motywacji jest historycznie zmienny (zaleny
take od zastosowanej metodologii), a przejcia elementów obcych dotycz niekiedy
caych grup wyrazów (czasami czas zapoyczenia poszczególnych sów jest róny).
Mówic o wyrazach zapoyczonych jako podstawach sowotwórczych, naleaoby bra pod uwag ródo zapoyczenia, czas, sposób przyjcia do polszczyzny
(zapoyczenia graczne, fonetyczne), wreszcie sfer, w której funkcjonuj. Takie
badania wykraczayby jednak znacznie poza zakres mojej pracy. Sdz jednak,
e pochodzenie wyrazu moe wpywa na jego aktywno sowotwórcz, o czym
wiadcz wybiórcze wyniki bada szczegóowych.
Porównanie gniazd terminów eglarskich i nieterminologicznych leksemów
zwizanych z eglarstwem wskazuje, e te pierwsze s bardzo mae, pytkie (do
III taktu, std próno w nich szuka dugich cigów suksalnych), a 50% jest
nieaktywnych sowotwórczo. W gniazdach nieterminologicznych obserwujemy
liczne derywaty, w tym znaczc obecno czasowników. Te dysproporcje mog
wynika po czci z genezy leksemów i niefunkcjonowania ich w polszczy nie
ogólnej. Wród rzeczowników pierwszej grupy dominuj bowiem zapoyczenia, gównie pochodzce z jzyka niemieckiego i holenderskiej odmiany jzyka
niderlandzkiego.
Ponad poowa terminów muzycznych nie tworzy derywatów, a te, które staj
si podstawami (zwykle nazwy instrumentów muzycznych), motywuj przymiotniki (z suksem -ow(y)), zdrobnienia i nazwy osób grajcych na instrumencie.
253

Por. Burkacka 2010c.
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Tak niska aktywno sowotwórcza grupy wie si z obcym pochodzeniem terminów i ich wskim znaczeniem. Spotykamy tu liczne zapoyczenia woskie,
w tym sporo cytatów i wyrazów czciowo przyswojonych.
Podobne obserwacje mona poczyni , analizujc gniazda terminów matematycznych, funkcjonujcych w polszczy nie specjalistycznej i ogólnej – wspólnoodmianowej.
Dominujc technik sowotwórcz w gniazdach terminów jest suksacja254.
Jej udzia waha si od 45% (gniazda terminów muzycznych) do 66% (gniazda
terminów matematycznych).
Poczenie obcoci i specjalistycznego znaczenia leksemu nie pozostaje bez
wpywu na jego aktywno sowotwórcz. Sdz te, e wany jest i jzyk, z którego pochodzi zapoyczone sowo, i czas zapoyczenia. Rzeczowniki pochodzce
z greki i aciny, funkcjonujce w polszczy nie od wieków i majce status internacjonalizmów, s podstawami liczniejszych derywatów. wiadczy o tym moe
rozbudowana struktura gniazda leksemu elekton 1., zawierajca przykady wielu
cigów suksalnych255: i/yk+n(y), ow(y)+k(a), i/yczn(y)+o , i/yczn(y)+x+arz,
<i/yczn>(y)+yk(owa)+acj(a)+n(y), <i/yczn>(y)+yz(owa)+acj(a), <i/yczn>(y)
+yz(owa)+ator, <i/yczn>(y)+yz(owa)+c(y)+o.
Wyrazy zapoyczone staj si te podstawami, do których przycza si najdusze ukady suksalne. Wród formacji uksztatowanych z udziaem najduszych ukadów: picio- i czterosuksalnych dominuj te o podstawach majcych
obce pochodzenie, gównie aciskie (np. forma, materia, olej256), rzadziej greckie (np. centrum257), czasami przejte za porednictwem jzyka francuskiego (np.
wers). Rodzime rzeczowniki w tej grupie maj udzia nieco mniejszy (41,7%).
W miar potrzeby tematy sowotwórcze wyrazów genetycznie obcych bywaj
przystosowywane do udziau w suksacji przez ucicia wygosowych elementów, zwaszcza goski j.
Rodzime podstawy czciej wystpuj w derywatach z udziaem krótszych
cigów suksalnych. Wród struktur z trzema suksami stanowi okoo 60%
podstaw, a wród dwusuksalnych jest ich pewnie jeszcze wicej. Szczegóowe
ustalenia musiayby jednak by poprzedzone odrbnymi badaniami ukierunkowanymi na genez.
Wyrazy dawno zapoyczone, pochodzce zwaszcza z aciny i greki, wane ze
wzgldów semantycznych i funkcjonujce w polszczy nie ogólnej lub budujce
zrby terminologii, poddaj si wieloetapowym procesom suksacji. By moe
254

Na drugim miejscu sytuuj si zoenia (te tworzone czciowo z udziaem suksów).
Czasami towarzysz im ucicia czci lub caoci doczonego suksu.
256
Wedug Sownika etymologicznego jzyka polskiego W. Borysia, Kraków 2005, to zapoyczenie aciskie, podobnie A. Bakowski, Etymologiczny sownik jzyka polskiego, t. 2, Warszawa
2000.
257
Wedug Uniwersalnego sownika jzyka polskiego to wyraz pochodzcy z greki, zapoyczony do polszczyzny z aciny.
255
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sprzyja temu zapoyczanie niektórych gotowych formacji (lub grup wyrazów)
i nastpnie ich synchroniczna reinterpretacja na gruncie polszczyzny. Na pewno obca
geneza sowa nie blokuje derywacji suksalnej, mamy bowiem wyspecjalizowane
formanty, np. -aln(y) i -ow(y), które chtnie s doczane do tematów podstaw obcych
(por. rozdzia 5.3.). potwierdzaj to terminy naukowe, bdce centrami gniazd.
Terminy biologiczne, cechujce si bardzo du aktywnoci derywacyjn,
w prawie 80% maj pochodzenie obce. Terminy literackie, generujce rednio
nieco mniej wyrazów pochodnych, w prawie 95% s zapoyczeniami, podczas gdy
terminy muzyczne – najmniej aktywne sporód badanych grup – maj 86,5-procentowy udzia leksemów obcych [Burkacka 2011: 51-54]. Obco terminu nie
oznacza wic mniejszej aktywnoci derywacyjnej.
Terminy258 funkcjonujce od lat, czsto pochodzce z aciny czy greki, nierzadko internacjonalizmy, tworz rozbudowane struktury, np. terminy biologiczne:
bakteria, ewolucja, immunitet 2., plankton, sperma, czy matematyczne: logarytm,
parametr, minus, symetria. Poza tym w zalenoci od dziedziny udzia obcych
leksemów jest róny. Najwicej zapoyczonych terminów odnajdujemy wród
hase muzycznych, najmniej wród matematycznych. Udzia terminów rodzimych
jako podstaw gniazd jest nieco mniejszy wród hase jzykoznawczych (27,9%)
i biologicznych (21,3%), najrzadszy w obrbie muzyki (13,5%) i literaturoznawstwa (5,5%) [Burkacka 2011: 53].
Wida wic, e sama geneza podstawy w pewnym stopniu przesdza o moliwociach derywacyjnych, a w konsekwencji o tym, czy umoliwi wielostopniowe
doczanie suksów lub powstanie rónorodnych cigów.

5.3. Geneza su ksu259
Obco lub rodzimo formantu jako czynnik wpywajcy na struktur cigów
najatwiej przeledzi , omawiajc suksy rzeczownikowe, poniewa istniej monograe rzeczowników suksalnych rodzimych [Grzegorczykowa, Puzynina 1979]
i obcych [Waszakowa 1994 i 2005 (uzupenienie listy suksów obcych)].
W derywatach prostych pochodzcych z SGS-2 rzeczownikowe suksy obce
stanowi okoo jednej trzeciej badanego zbioru suksów. Jako elementy inicjujce
258

Nowsze zapoyczenie terminologiczne moe by podstaw derywatów, jeli zajdzie taka
potrzeba (cho wspóczenie chtniej korzysta si z internacjonalizmów lub terminów angielskich
ni tworzy neologizmy sowotwórcze, wykorzystujce istniejce terminy). Zapoyczone sowo
moe by poddawane reinterpretacji sowotwórczej, gdy dopoyczamy kolejne sowa z danego
gniazda lub gdy tworzymy derywaty, np. pocztkowo niemotywowany wyraz mobbing ma (lub
ostroniej: zyskuje) wspóczenie podstaw mobbowa. Oprócz tych sów funkcjonuj wyrazy
mobbingowa, mobber, mobbowany, które mona opisa jako derywaty (mobber i mobbowany od
czasownika mobbowa i mobbingowa od mobbing).
259
O czliwoci suksów obcych por. [Burkacka 2010b].
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lub spajajce cigi wystpuj w podobnej liczbie ukadów ( materiau), jednak
znacznie rzadziej kocz procesy suksacyjne – nieco ponad 15% cigów ma
obcy formant jako element nalny. Wikszo budowanych ukadów suksalnych
z elementem obcym ma znacznie mniejsze obcienie ni ukady z suksami rodzimymi. Najbardziej widoczne jest to w ukadach, w których suks obcy koczy
procesy derywacyjne: tu obcienie takich cigów stanowi nieco ponad 10% (rodzimych – a 85,9%). W ukadach inicjujcych – cigi z pierwszym suksem obcym
s obcione trzykrotnie mniej ni rodzime. W ukadach ze rodkow pozycj
suksu rzeczownikowego suksy obce wystpuj ok. pótora raza rzadziej. Jednak
moe to si wiza z tym, e suksy obce czsto wystpuj w dugich ukadach
suksalnych, które maj nieliczne potwierdzenia, a suksy rodzime buduj cigi
krótkie, zwykle dwusuksalne, ale mocno obcione. A przecie istnieje zwizek
pomidzy dugoci cigu a jego obcieniem (liczb potwierdze).
Przecitnie cig rozpoczynajcy si suksem obcym jest potwierdzony przez
2,5 przykadu, a rodzimy – przez 3,3. Na cigi z suksami obcymi w pozycji
rodkowej przypada 1,6 przykadu, a na rodzime – 1,3.
Warto w zwizku z tym przeledzi materia pod ktem ogranicze w czliwoci i waciwoci cigów (dugoci, obcienia). Mona bowiem spotka si
z przekonaniem, e suksy obce wystpuj tylko w poczeniach z tematami
wyrazów obcych (por. np. Przygudzka 2010) lub s czci odrbnego podsystemu: „warstwa sownictwa synchronicznie obcego (...) dysponuje m.in. wasnym
zasobem formantów sowotwórczych, wasnym podsystemem sowotwórczym”
[Laskowski 1973b: 136].
Odpowied na pytanie, czy suksy obce cz si tylko z suksami obcymi,
nie jest trudna, wystarczy bowiem przeledzi budow cigów.
Suksy obce nie wystpuj tylko w konguracjach z suksami obcymi, cho
wida tu pewne prawidowoci. Rzeczownikowe suksy obce, wystpujce w badanym materiale, cz si z suksami obcymi lub z obcymi i rodzimymi. Bardzo
czsto nie przyczaj z prawej strony innych suksów. I tak, tylko z suksami
obcymi cz si aksy: -e<izm> [-i/yst(a): absenteizm
absenteista], -ez(a)
260
[z -i/yk(a) ], -i/ykat<or> [z -j(a): tarykator
tarykacja].
Niektóre podlegaj zespojeniu z suksami hybrydalnymi, czyli formantami
utworzonymi z poczenia rodzimego i obcego elementu. Bogdan Walczak, omawiajc kontakty polszczyzny z jzykami niesowiaskimi [Walczak 2001], zwraca
uwag na znaczn liczb funkcjonujcych w polszczy nie formantów hybrydalnych, do których zalicza midzy innymi nastpujce suksy: -aln(y) [-al/is/+n(y)],
-iln(y) [-il/is/+n(y)], -arn(y) [-ar/is+n(y)], -i/yczn(y) [-ic/us+n(y)], -istyczn(y) [-istic/
us/+n(y)], -iz(owa) [-iz/are/+-(owa)], -k(owa) [-c/are+-(owa)] [Walczak
2001: 535]. Podkrela, e formanty obce „tworz (...) przede wszystkim derywaty
od obcych podstaw, cho coraz czciej cz si take z podstawami rodzimymi
260

Z aternacj z:t [ez(a)+i/yk(a), katechizm

katecheza

katechetyka].
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(powstae w ten sposób formacje s czsto wyra nie nacechowane stylistycznie)”
[Walczak 2001: 535-536]. Kontrastowe zestawienie elementów morfologicznych
czsto stanowi istot sowa ekspresywnego [Satkiewicz 1978: 163, Buttler 1979:
89, Grabias 1978a: 97]. Cytowany badacz stwierdza dalej, e „sporód formantów hybrydalnych najbardziej produktywny w zakresie podstaw rodzimych jest
formant -aln(y), który tworzy liczne derywaty o znaczeniu <<potencjalnym>>
typu jadalny, widzialny, wyczuwalny, wykrywalny, zauwaalny itp.”. B. Walczak
wymienia przykady suksów hybrydalnych, nie podaje jednak penej ich listy.
K. Kowalik, omawiajc czliwo intermorfów, wskazuje kilka o funkcji strukturalnej, które umoliwiaj doczenie suksu do podstawy obcego pochodzenia.
Stwierdza, e
intermorf -al- moe si pojawia : a) 1. przed suksem -#n-, 2. przed suksem -#sk-, b) 1. po
podstawach rzeczownikowych, 2. po podstawach czasownikowych. (...) Typ a2b1 jest zdecydowanie marginalny, reprezentowany tylko przez wyej cytowan struktur bestialski. Funkcja
cigu -al-#-sk- równa jest tu prostemu suksowi -#sk-: pojawienie si -al- uwarunkowane jest
fonologicznie, umoliwia poczenie suksu -#sk- z podstaw obcego pochodzenia o wygosie
~t#j- [Kowalik 1977: 78].

W swoich dalszych rozwaaniach dochodzi do wniosku, e
segment -al- w pierwszym wypadku czy si z podstaw rzeczownikow obcego pochodzenia
nie wnoszc do derywatu adnej informacji semantycznej. Funkcja cigu -al-#n- jest równa
funkcji suksu -#n- pozbawionego tego intermorfu (kolonialny, paraalny, synodalny). Natomiast
w typie a1b2 segment -al- nie jest semantycznie pusty, wnosi bowiem do derywatu znaczenie
potencjalnoci: osigalny ‘który mona osign , widzialny ‘który mona widzie (zobaczy )’,
syszalny ‘dajcy si sysze ’ itd. W zwizku z tym, e -al2- róni si od -al1- zarówno sta
funkcj (w pierwszym wypadku funkcja strukturalna, w drugim – semantyczna) i dystrybucj
(w wypadku -al2- czliwo ogranicza si do rzeczownikowych podstaw obcego pochodzenia,
natomiast -al1- czy si z rodzimymi podstawami werbalnymi) segment -al- uznany zosta za
reprezentacj dwóch rónych morfemów [Kowalik 1977: 78-79].

Podobnie K. Kowalik wydziela dwa morfemy -ar1 i -ar2, rónice si funkcjonalnie i dystrybucyjnie [w suksie -arsk(i) element ar1 – wskazuje na agentywny
stosunek do rzeczownika bdcego podstaw dla danego przymiotnika, czy si
tylko z podstawami rodzimymi, -ar2 – wystpujce w suksie -arn(y) ma funkcj strukturaln, pozwala przycza podstawy obcego pochodzenia lub segmenty
penice funkcje intermorrfu (fabularny, stacjonarny)] [Kowalik 1977: 79].
Na podstawie charakterystyk funkcji i czliwoci morfemów mona wymieni kilka morfemów o funkcji strukturalnej i czliwoci z obcymi podstawami,
por. tabela 36.
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-#sk-

-#ski

-#ski

-#ski

-#ski

-#ski

-#ski

-en2-

-aj-

-on

-ej

-#j

-an

in

strukturalna

strukturalna

strukturalna

strukturalna

strukturalna

strukturalna

strukturalna

ródo: Kowalik 1977

przed
-#n-

strukturalna

przed
-#sk-

-ar2-

strukturalna

przed
-#n-

-al2-

Funkcja

Pozycja

Morfem

Przynaleno podstawy do czci
mowy

podstawy obcego pochodzenia

zwykle podstawy obcego
pochodzenia (nazwy
miejscowe lub osobowe)
wygos tematu podstawy

zwykle podstawy obcego
pochodzenia, wygos

zwykle podstawy obcego
pochodzenia, wygos

podstawy aciskie lub
greckie

zwykle podstawy obcego
pochodzenia; r. .

podstawa obcego pochodzenia

podstawy obcego pochodzenia, intermorfy

po rzeczownikowych tematach obcego pochodzenia

kolonialny, synodalny
bestialski

fabularny, stacjonarny
koleeski
mi nieski
jenajski, jurajski

-alsk(i)

-arn(y)
-esk(i)
-ajsk(i)

Przykad

-aln(y)

Posta
suksu

zwarte wargowe,
przednio-jzykowe,
tylne k, niektóre
mikkie, sam. e

goska wargowa,
zwarte t, d, pynne
r, l

goska wargowa,
zwarte t, d, pynne
r,l;

olimpijski, lesbijski, buddyjski,
chilijski

-ijsk(i)

-isk(i)

kapitoliski

-ask(i) kubaski, tatrzaski, afrykaski,
koreaski

alpejski, pitagorejski, dantejski

-ejsk(i)

nazwy wasne zak. -o -osk(i) cyceroski, jeruchoski

najczciej rzeczownik

rzeczownik

po rzeczownikowych tema- rzeczownik
tach obcego pochodzenia

czliwo

Tabela 36. Charakterystyka morfemów czcych si z podstawami obcymi

-arski (podstawy rodzime)

-al1- (alski), te f. strukturalna
(umoliwia doczenie do podstawy czasownikowej, zwykle
-sk(i) do rzeczownika)

-al1- (alny), potencjalno , podstawy rodzime werbalne

Homonim
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Mona wic na podstawie opracowanej czliwoci morfemów wymieni
nastpujce suksy przymiotnikowe doczajce si do obcych podstaw: -oidaln(y), -odaln(y), -odyczn(y), -etyczn(y), -otyczn(y), -eutyczn(y), -istyczn(y), -ywn(y),
-onaln(y), -onarn(y), -aryczn(y), -oniczn(y), -oryczn(y), -jaln(y), -aiczn(y), -eiczn(y),
-ualn(y), -itywn(y), -atywn(y), -atyczn(y), -tyczn(y), -tywn(y), -oraln(y), -itarn(y),
-oryczn(y) [Kowalik 1977: 94-96]. Poczenia dwóch samogosek, jak wykazaa
Waszakowa, s charakterystyczne dla suksów genetycznie obcych (-ei-, -ai-, -ua-).
Z obcymi i rodzimymi rdzeniami cz si formanty -italn(y) i -atyczn(y),
cho dominuj obce [Kowalik 1977: 96].
czliwo z suksami obcymi i suksami przymiotnikowymi hybrydalnymi
wykazuj nastpujce formanty, odnotowane w badanym materiale:
-acj(a) [prawostronnie: -n(y), -or2261, lewostronnie: -i/yz(owa), -aln(y)];
-an<yzm> [prawostronnie: -i/yst(a)262, -i/yczn(y)];
-at<yzm> [prawostronnie: -i/yk(a), -i/yczn(y)];
-i/yn<izm> [prawostronnie: -i/yst(a), -i/ystyczn(y)];
-i/yzacj(a) [prawostronnie: -er, -or2, -ator, -eri(a), -n(y), lewostronnie: -aln(y)].
Cz rzeczownikowych suksów o obcej genezie wchodzi w zwizki z rzeczownikowymi suksami obcymi i suksami przymiotnikowymi (równie rodzimymi):
-al<izm> [-i/yst(a), -i/yz(owa), -anty...n(y), -i/ystyczn(y)];
-an [-ow(y), -sk(i), -j(a)];
-atyk(a) [-i/yz(owa)263, -n(y)];
-atyw [-n(y)];
-eri(a) [-n(y), -sk(i)264];
-i/yk(a) [-n(y), -i/yczn(y), -i/yst(a)];
-i/ystyk(a) [-n(y), -eri(a), -i/yst(a), -i/yczn(y)];
-onal<izm> [-i/yst(a)265, -i/ystyczn(y), -i/yz(owa)];
-oz(a) [-i/yk2, i/yzm, -i/yczn(y)];
-usz [-k(a), -owsk(i), -ow(y)].
Niektóre cz si tylko z przymiotnikowymi suksami hybrydalnymi: -a<izm>
[-i/ystyczn(y)], -ast(a) [-i/yczn(y)], -i/yc<yzm> [-i/ystyczn(y)], -jatri(a) [-i/yczn(y)],
-oid(a) [-aln(y)], -od<i>(a) [-i/yczn(y)], -urg<i>(a) [-i/yczn(y)]; inne za przyczaj formanty przymiotnikowe rodzime: -ad(a) [-ow(y)], -amin [-ow(y)], -atur(a)
[-ow(y)], -c<j>(a) [-k(i)], -em [-ow(y)], -en<izm> [-k(i)]; -etyk(a) [-n(y)], -eutyk(a)
[-n(y)]; -ing [-ow(y)], -isad(a) [-ow(y)], -i/ykacj(a) [-n(y)], -i/ytyk(a) [-n(y)], -oderi(a) [-n(y)], -oin(a) [-ow(y)], -onik(a) [-n(y)], -ori(um) [-n(y)], -ulistyk(a) [-n(y)],
-uacj(a) [-n(y)]; lub rodzinne i hybrydalne: -oid [-aln(y), -ow(y)].
261
262
263
264
265

Zapis -or2 oznacza suks genetycznie obcy.
Ucicie.
Nastpuje ucicie czci pierwszego suksu: at<yk>(a).
z uciciem joty w pierwszym suksie: er<j>(a).
Jw.
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Wiele suksów nie ma ogranicze w czliwoci, tzn. przycza zarówno
rodzime, jak i obce przyrostki, np. -alist(a) [-k(a)], -an<izm> [-i/yst(a), -i/yn1266,
-i/ystyczn(y), -sk(i)], -ariusz [-k(a), -owsk(i), -ow(y)], -ator [-sk(i), -k(a), -stw(o),
lewostronnie: -i/yz(owa), -i/yk(owa), -ualiz(owa)]267.
S jednak suksy genetycznie obce, które w analizowanym materiale wystpoway tylko w poczeniach z rodzimymi suksami rzeczownikowymi: -ali(a)
[-owiec], -aner [-k(a)], -antyst(a) [-k(i)], -c<j>(a) [-k(i)], -eat [-k(a)], -es [-i/yk1,
-i/ysk(o), -owicz]; -eut(a) [-k(a)], -jan [-k(a)]; -jon [-i/yk1, -ow(y), lewostronnie
-terz]; -onat [tylko -k(a)]; -uz [-i/yk, -k(a)].
Suksy obce tworz cigi suksalne i przyjmuj w nich róne pozycje: na
pocztku cigu, np. ur(a)2+ow(y), w rodku, np. atyw+i/yz(owa)+acj(a)+n(y),
lub na kocu, np. atyw+i/yz(owa). Jako elementy inicjujce268 cigi lub je spajajce269 wystpuj w podobnej liczbie ukadów ( materiau), jednak znacznie
rzadziej kocz procesy suksacyjne – zaledwie nieco ponad 15% cigów ma
obcy formant jako element nalny. Mona wic sdzi , e nie blokuj dalszej
su ksacji, a nawet jej sprzyjaj.
Cz z nich tworzy czste poczenia (typowe, tradycyjne, seryjne), np.
i/yz(owa)+acj(a) czy er+k(a), a inna – wystpuje w izolowanych cigach (o niewielkim obcieniu – jedno lub dwa potwierdzenia w materiale), np. i/yt+n(y) czy j(a)+ow(y).
Porównanie udziau suksów obcych w ukadach dwu-, trój-, cztero- i piciosuksalnych pozwala zauway , e udzia suksów obcych zwiksza si wraz ze
wzrostem stopnia skomplikowania struktury cigu. Wynika to moe z czstych
uci (towarzyszcych przyczaniu suksów obcych), które ograniczaj wyduanie korpusu suksalnego: odrzucane elementy skracaj struktur, co moe sprzyja
dalszemu przyczaniu suksów.
W ukadzie piciosuksalnym dominuj suksy obce lub hybrydalne, skada si
on bowiem z aksów -aln(y), -i/yz(owa), -acj(a), -or2 i rodzimego -sk(i). Mona
wic powiedzie , e aksy obce lub hybrydalne s niezbdnym elementem powstania dugiego ukadu suksów, gwarantuj wielokrotn suksacj. Podobny skad
cechuje ukady czterosuksalne. Spotykamy tu równie przyrostki -i/ystyczn(y),
-i/yzm, -alizm, -janizm, -i/yk(owa), -i/yst(a). W tych dugich ukadach wystpuj
te obligatoryjnie ucicia, najczciej elementu -n-, suksu -i/yzm lub pocze
suksów, np. <iz(owa)+acj(a)>.
Krótsze cigi suksalne s rónorodne i bardziej obcione, zawieraj gównie suksy rodzime, czsto maj charakter pocze jednorodnych genetycznie.
W ukadach heterogenicznych czsto spotykamy suks -k(a) w funkcji deminutywnej czy przyrostek -ow(y) lub -n(y).
266

Suks rodzimy.
Oraz inne suksy: -atyk, -awit(a), -a2, -er, -et(a), -i/yk2, -i/yn2, -i/yst(a), -i/yt, -i/yt(a), -jer,
-on, -onist(a), -or2, -ur(a)2 (patrz: Lista cigów).
268
Wystpujce na pocztku cigu.
269
Jako element rodkowy cigu.
267
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Ukady trójsuksalne nie wystpuj ju tak czsto – maksymalnie dwadziecia jeden razy. Dotyczy to cigu i/yz(owa)+acj(a)+n(y). Najczciej powielane
s ukady z elementami obcymi i/lub hybrydalnymi. Cigi wycznie rodzime
wystpuj rzadziej w badanym materiale (sporód nich najliczniejsze potwierdzenia – tylko 6 – ma cig arz+sk(i)+o).
Suksy obce rzadziej ni rodzime wystpuj te jako ostatnie elementy cigu
suksalnego. Sporód obcych s to najczciej formanty: -acj(a) (koczy 42 róne
ukady o obcieniu cznym 124), -i/yst(a) (odpowiednio: 27; 81), -i/yzm (odpowiednio: 19; 95), -i/yz(owa) (odpowiednio: 18; 57), -ator (13 ukadów, obcienie: poniej 30), -i/yzacj(a) (12 ukadów; obcienie: poniej 30) oraz dwa hybrydalne -i/yczn(y) (22 ukady; obcienie: 45), -i/ystyczn(y) (odpowiednio: 24; 50).
W zestawieniu z rodzimymi suksami, np. formantem -ow(y), który koczy 167
rónych ukadów o obcieniu cznym 726, czy -o  (odpowiednio: 125; 956),
wida znaczn rónic (por. rozdz. 6.4.1. Suksy nalne).
Suksy obce rzadko inicjuj cigi, nieco czciej pozycj inicjaln przyjmuje formant -i/yst(a), który wspótworzy derywaty bdce naturaln baz nazw
eskich, przymiotników [na -sk(i)] oraz nazw cech, zaj , dziaa. Rzeczownik
z suksem -i/yzm otwiera moliwo utworzenia nazwy osobowej i przymiotnika, cho sam jest ucinany w procesie dalszej suksacji i nie wpywa na rzeczywist dugo budowanego cigu. Znacznie wiksz aktywnoci w inicjowaniu cigów mog poszczyci si formanty hybrydalne, zwaszcza -aln(y)
i -i/yczn(y).
Aks -acj(a) zwykle wystpuje w pozycji rodkowej cigu, tzn. spaja inne
suksy. Najczciej wystpuje w otoczeniu tych samych formantów, po suksach
czasownikowych zawierajcych w swojej budowie czon z(owa) [-aiz(owa), -aliz(owa), -atyz(owa), -i/yz(owa), -uliz(owa)] oraz -i/yk(owa), -i/ykul(owa)
oraz przed przyrostkiem -n(y), np. i/yz(owac)+acj(a)+n(y) lub i/yz(owac)+acj(a)
+or2. Mona mówi wic o pewnej specjalizacji formantów obcych.
Ponadto suksy obce czciej tworz derywaty bdce skadnikiem terminologii lub sownictwa erudycyjnego, które zwykle musi by bardziej rozbudowane, cho mniej powszechnie znane (por. rozdz. 7.7). Porównanie za
czliwoci suksów homonimicznych, np. -i/yn(a)1 i i/yn(a)2, pozwala zauway , e poza suksem -ow(y) nie maj one wspólnych pocze suksalnych
(por. rozdz. 5.7.).
Geneza suksów wpywa wic na dugo cigu (w dugich ukadach przewaaj elementy obce lub hybrydalne) i zwizane z tym obcienie (krótkie
cigi, skadajce si z rodzimych aksów, maj znaczne obcienie, a dugie,
skadajce si z elementów zapoyczonych, zwykle rzadko wystpuj) oraz jego
budow: przyrostki genetycznie obce rzadziej ni rodzime kocz procesy suksacji, a suksy hybrydalne czciej inicjuj cigi. Hipoteza 4. Skad i dugo
cigu su ksalnego maj zwizek z genez poszczególnych jego skadników
zyskaa wic potwierdzenie.
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Wypada te zapyta , czy dugo podstawy derywatu wpywa na struktur,
a zwaszcza na dugo cigu suksalnego. Intuicja podpowiada, e do dugiego
tematu nie mona doczy rozbudowanego cigu suksów, podczas gdy temat
krótki tak moliwo otwiera. Zdaniem R. Grzegorczykowej i J. Puzyniny „ze
wzgldu na ilo sylab raziyby formy *amerykaszczyzna, *portorikaszczyzna”
[Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 243], a wic derywaty liczce sze sylab.
Jedyny odnotowany w materiale ukad piciosuksalny jest zbudowany wokó
wyrazu, który po odjciu kocówki eksyjnej ma temat jednosylabowy [centr-(um)]. W wygosie mamy grup spógosek -ntr-. Poniewa cig ten jest tylko
jeden i ma jedn egzemplikacj, przyjrzyjmy si podstawom cigów czterosuksalnych, które stanowi bogatsz grup, by zgbi interesujce nas zagadnienie.
Tutaj równie dominuj rzeczowniki o jednosylabowej budowie tematu: dzie-,
wers-, a take form- (forma), centr- (centrum), norm- (norma), scen- (scena),
sa- (sanie) lub dwusylabowej: ogó-, naród-, struktur- (struktura). Dwa tematy
wystpuj w formie skróconej: walec zostaje zredukowany do wal-, a jabo do
jab-. W wygosach tematów do czsto wystpuje spógoska  i  oraz grupa
spógoskowa ze spógosk r (rs, rm, ntr).
Cigi trójsuksalne s dodawane do duszych podstaw (o wikszej liczbie
sylab), jednak nie tak czsto, jak mona by sdzi . W czci dochodzi do uci ,
np. w wyrazie mechanika redukcji ulega element -ik(a). W innych – liczniejszych
– zwraca uwag brak rozbudowanych grup spógoskowych w wygosie, zwykle to
pojedyncze spógoski lub grupa nt, np. minera, regua (z alternacj  : l w derywatach), Ameryka, alimenty, dokument. Ucicia spotykamy równie w krótszych
tematach sowotwórczych, zwaszcza zuboenie o jot, np. w wyrazie Anglia (do
postaci Angl-) przed doczeniem suksu -i/yk. Cz z uci ma wic charakter
wymuszony – wynika z typu zakoczenia. Jednak i ta grupa cigów znacznie
czciej jest doczana do tematów jedno- i dwusylabowych, np. dol- (dó), cud-,
dzie-, ton-, dym-, moc-, zb-, gosk- (goska), siel- (sioo) i ide- (idea), region-,
zawód-, struktur- (struktura), minim- (minimum), afryk- (Afryka), komedj- (komedia), a nawet do asylabicznych tematów, np. szkl- (szko), mg- (mga), krw- (krew).
Do nich s przyczane suksy, rozpoczynajce si od samogosek.
Jeli jednak temat sowotwórczy jest duszy i nie doszo w w nim do ucicia,
to mona wpywa na dugo kocowego derywatu przez modykacje skadu
cigu suksalnego. Spójrzmy na cig onal<n>(y)+<i/yzm>+i/yst(a)+i/ystyczn(y),
który z podstaw konwencja tworzy przymiotnik konwencjonalistyczny. Spotykamy
si z dwoma uciciami: czci suksu -onaln(y) [odejmowany jest element n(y)]
i caego suksu -izm. Podobnie w procesie derywowania sowa estetyzacja dochodzio do dwukrotnych „zuboe” powstajcych struktur, których efektem jest
zbudowanie tylko dwusuksalnego cigu: <n>(y)+<i/yzm>+i/yz(owa)+acj(a)
(estetyka estetyczny estetyzm estetyzowa estetyzacja). Oba wyjciowe
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rzeczowniki: konwencja i estetyka sa do dugie. Cho ucicia nie s obowizkowe w cigu czterokrotnej suksacji, np. ogó
ogólny
ogólnik
ogólnikowy
ogólnikowo , scena
inscenizowa
inscenizacja
inscenizacyjny
inscenizacyjnie, to jednak wystpuj do czsto. W podanych przykadach
cig suksalny nie by bardzo dugi, zaledwie trój- i czterosylabiczny (-nikowo ,
-izacyjnie). Kocowe struktury liczyy zatem pi i sze sylab. Natomiast pierwsze dwa cigi, gdyby pozbawi je uci , wraz z tematem budowayby bardzo dugie struktury: omio- i siedmiosylabowe, charakterystyczne raczej dla derywatów
zoonych ni prostych.
Sdz wic, e dugo podstawy nie jest czynnikiem bezwzgldnie blokujcym
suksacj, ale moe wpywa na moliwoci derywacyjne rzeczownika, zwaszcza gdy jego temat nie jest skracany. Do czterosylabowego tematu rzeczownika
obywatel doczane s tylko pojedyncze suksy, cho nie mona udowodni , e
dzieje si tak tylko z powodu dugoci wyrazu. Niewielka liczba derywatów i brak
cigów suksalnych mog bowiem wynika albo z braku potrzeb nazewniczych,
albo z ich realizowania z wykorzystaniem innych rzeczowników, np. niemotywowanego wspóczenie wyrazu spoeczestwo, czsto skracanego do tematu spoeczn-. Skutecznym bowiem sposobem regulowania dugoci derywatu suksalnego
s ucicia obejmujce albo temat albo – czciej – doczane suksy. Zuboenia
tematów s czsto wynikiem przyjcia analizy synchronicznej, w której pomija
si historyczne procesy ksztatowania si sów, np. synchronicznie wywodzimy
sowo macierz od matka (diachronicznie to wyraz motywowany przez sowo ma,
por. Kleszczowa 2007) i przejmowania elementów leksyki obcej.
K. Kowalik, analizujc przymiotniki polskie ze wzgldu na ich budow morfologiczn, dosza do wniosku, e istnieje zwizek pomidzy dugoci podstawy
a liczb i rodzajem suksów:
jest to staa prawidowo , e dugo cigu suksalnego jest odwrotnie proporcjonalna do
dugoci podstawy (a cilej do liczby segmentów, z których jest zbudowana). Im duszy cig
suksalny, tym krótsza podstawa (zwykle równa jest rdzeniowi), a w przymiotnikach zawierajcych rozbudowane podstawy wydzielane s najczciej suksy proste [Kowalik 1977: 197].

Przyja ona jednak odmienny sposób i kierunek analizowania struktur: w derywowanym przymiotniku wydzielaa skadowe od koca, czyli od prawej strony
ku lewej. Podzia uwzgldnia za segmenty, czyli „najmniejsze funkcjonalnie
jednostki wydzielane w tekcie w toku analizy morfologicznej” [Kowalik 1977:
9]. Zaproponowany w SGS opis wychodzi za od wyrazów niemotywowanych
do struktur przez nie fundowanych i wykorzystuje zasady synchronicznej analizy sowotwórczej. To za prowadzi do przyjcia innej perspektywy badawczej:
od wyrazu niemotywowanego poprzez derywaty bezporednie i porednie a po
kocowe – ostatnie ogniwo acucha sowotwórczego. Uwidacznia si „znikanie
elementów” w toku derywacji i pojawia pytanie o funkcje ucinania czci lub
caoci wczeniej doczonych suksów oraz niekiedy fragmentów podstaw – rze-

5.4. Dugo tematu podstawy

121

czowników niemotywowanych (w SGS-2). Jeeli nie przeledzimy „historii derywacyjnej” wyrazu, nie zobaczymy ucinanych elementów, poniewa w kocowej
formie derywatu nie wida ich ladów. Sam proces za – jak si wydaje – suy
przystosowywaniu wyrazu do dalszej suksacji poprzez redukcj jego dugoci.
O wpywie dugoci podstawy na zdolno tworzenia od niej zdrobnie drugiego stopnia pisa te Bogdan Szymanek. Jego zdaniem cig ek+ek atwo doda do
podstaw monosylabicznych i morfologicznie prostych, cho moliwe s te poczenia ze strukturami dwusylabowymi, np. numer, pier cie, szuada, poniewa
wielosylabiczno nie wie si z bezwzgldn blokad tworzenia zdrobie drugiego stopnia: „Therefore, one may conclude that avoidance of polisyllabic bases
is a tendency rather than a strict principle” [Szymanek 2010: 260]. Waniejszy
bowiem jest czynnik semantyczny, cho gdy koszty jego wprowadzenia s zbyt
due (wi si z alternacjami, wyduaniem derywatu), a sama zmiana znaczeniowa nie jest zbyt wyrazista, rezygnuje si z tworzenia tego typu zdrobnie270
[Szymanek 2010: 261].
Badany materia pozwala na nastpujce uogólnienia: jeeli podstawa jest
struktur jednosylabow, skadajc si np. z trzech gosek, to umoliwia duszy proces suksacji (moc
mocarstwo
mocarstwowy
mocarstwowiec),
podobnie gdy mamy do czynienia z asylabicznym tematem, liczcym dwie goski (dn(o)
denny
dennik
dennnikowaty). Jeeli podstawa jest terminem,
moliwoci dalszej suksacji si zwikszaj (termin psychologiczny ego jest
podstaw derywatu powstaego w wyniku trzykrotnej suksacji271). W derywatach takich gniazd pojawiaj si te dusze suksy – jednostkowe (-ular(y): oko
okulary, -ular: oko
okular) lub niejednostkowe (opisywane niekiedy jako
rozszeszone postaci suksów272, np. -ulistyk(a): oko
okulistyka). Tak krótkie
tematy nie poddaj si oczywicie procesowi zubaania.
Warto jednak zwróci uwag na ograniczenia towarzyszce tworzeniu derywatów od wyrazów o jedno- lub dwusylabowej budowie. Aternacje spógoskowe
i samogoskowe powoduj upodobnienie struktur nietosamych do jednej postaci lub
nasuwaj niezamierzone skojarzenia. Zawisko to omówia H. Jadacka, stwierdzjc,
e na ograniczenie aktywnoci sowotwórczej wyrazu wpywa kilka czynników273:
270
B. Szymanek ujmuje to nastpujco: „The tendency to avoid such extremely long double
diminutives is not particulary surprising, if we realize the attachment of the repeated sufx adds
another two syllables to the base, while the semantic contribution of the nal element is negligible,
compared to DIM1. In other words, the operation seems largely super uous, but quite costly in terms
of processing (also due to the extra phonological alternations involved)” [Szymanek 2010: 261].
271
Pierwszy suks -izm jest w caoci uciety (EGO
egoizm
egoista
egoistyczny
egoistycznie).
272
W prezentowanej pracy traktowane jako odrbne przyrostki.
273
Na potencj derywacyjn wpywaj take inne cechy leksemu: niska frekwencja wyrazu,
wskie wyspecjalizowane znaczenie (przynaleno stylowa) i istnienie bardzo rozbudowanej frazeologii (staej i/lub czliwej [Jadacka 1995: 167].
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1. wygos tematu (np. prefekt, architekt – ze wzgldu na wygosowe -kt, które
blokuje tworzenie dzierawczych derywatów adiektywnych);
2. wymuszana przez suks palatalizacja wygosu tematu (brak zaakceptowanych
derywatów osobowych od nazwy wasnej Bar – *barzanin, *barzak, *barszczanin, *barszczyk, *barszczak) lub niezamierzone podobiestwo brzmieniowe i/lub graczne z innymi wyrazami (*barak, *barczyk, *baranin);
3. dugo – wyrazy krótkie maj mao cech identykacyjnych (zmikczanie osabia zwizek z podstaw, np. upodobnienie wyrazów pora i por II
‘warzywo’) [Jadacka 1995: 164-167].
Naley wic podkreli , e sama dugo podstawy nie jest czynnikiem decydujcym o moliwociach suksalnego rozwoju wyrazów. Procesy ucinania umoliwiaj bowiem wpywanie na dugo budowanej struktury. Jednak poczenie
kilku cech: krótkoci tematu podstawy, niewygodnego wygosu, palatalizujcego
wpywu wielu suksów oraz podobiestwa niektórych leksemów, moe w znaczcy sposób ogranicza derywowanie wyrazów pochodnych, w tym zwaszcza
derywatów bezporednich, co znacznie ogranicza wystpowanie cigów suksalnych w gniazdach budowanych przez te wyrazy.
Podana dugo tematu rzeczownika wyjciowego to zatem jedna lub dwie
sylaby, z jedn spógosk w wygosie lub grup spógosek ze spógosk r.

5.5. Budowa su ksu
Suksy rozpoczynajce najdusze, picio- i czterosuksalne cigi maj przewanie nagos samogoskowy (70%), rzadziej spógoskowy: -n(y), -k(i), -k(o), -nik,
-sk(i). W cigach trójsuksalnych i dwusuksalnych jest podobnie (w trójsuksalnych – 69,2%, w dwusuksalnych 77,5%). Naley pamita , e przyrostków
o nagosie spógoskowym jest znacznie mniej, co wpywa w zasadniczy sposób
na liczb budowanych cigów.
Najwikszy udzia maj suksy z nagosow samogosk i lub y (ponad 
suksów o nagosie samogoskowym274), nieco mniejszy a (ok. ¼). atwiej je
docza do podstaw o wygosie spógoskowym, a zwaszcza do tematów z grup
spógoskow w wygosie, a takich przecie jest sporo. Suksy o nagosie spógoskowym najczciej zaczynaj si na spógosk n275 (prawie 55% suksów
o nagosie spógoskowym), rzadziej na k (ok. 27%) i s (ok. 8% – tylko -sk(i)).
Warto przypomnie , e suksy rozpoczynajce si od samogosek a oraz
i czsto wywouj palatalizacj goski wygosowej tematu podstawy, jednak do
atwo przyczaj si do tematów podstaw.
274

Tak duy udzia jest interesujcy, poniewa samogoska i powoduje alternacje.
Duy udzia suksu -n(y) wród aksów przymiotnikowych o omawianym nagosie (wyrazy obce s czst podstaw tych przymioników). Doczanie suksów z nagosowym -n- te
moe powodowa alternacje.
275
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W strukturze cigów suksalnych wystpuj grupy spógosek, najczciej
- - (w 12 cigach), rzadziej -czk- (w 6), w czci -st-, -nk- (po 3)276. W jedenastu cigach spotykamy dwukrotnie grupy dwóch spógosek, przedzielone samogosk o lub y. Cigi z udziaem jednej grupy spógoskowej stanowi 43,5%,
a z dwiema grupami – 12,9% – nie s wic rzadkie. Moliwe s równie bardziej
rozbudowane grupy spógoskowe wystpujce w cigu: trójspógoskowe: -rsk’-,
-ctw-, -stk-, -ntk- (w 7,1% cigów) i czterospógoskowe: -rstw- (w 2,4% cigów).
Dugo cigów, mierzona liczb sylab budujcych korpus cigu suksalnego,
zaley od liczby suksów skadowych, ich budowy, uci , a take konguracji
suksów.
Najdusze cigi maj piciosylabow struktur, np. -ykacyjnie (i/yk(owa)
+acj(a)+n(y)+e: wersykacyjnie), najkrótsze s asylabiczne, np. -jsk(i), -jstw(o)
(j+sk(i), j+stw(o): buru<azj>(a)
buru-j
burzuj-sk(i) / buruj-stw(o)) czy
-mk(a), -mci(a) (m(a)+k(a)3, m(a)+ci(a): ma<tk>(a)
ma-m(a)
mam-k(a) /
mam-ci(a)). S to jednak ukady o bardzo niewielkim obcieniu.
Cigi dwusuksalne s w poowie dwusylabowe, w prawie  jednosylabowe. Dusze wystpuj sporadycznie – trzysylabowe stanowi okoo 14%.
Czterosylabowe i asylabiczne stanowi margines omawianego zbioru. Jednak
jeli uwzgldnimy tylko te cigi dwusuksalne, które maj minimum dziesi
potwierdze w materiale, to wzronie ranga cigów jednosylabowych (44%).
Dwusylabowe nadal maj pi dziesicioprocentowy udzia, co moe wiadczy
o tym, e takie struktury s chtnie powielane, by moe ze wzgldu na wyrazisto , niezbyt rozbudowan budow, która nie wydua znacznie derywatu.
Cigi trójsuksalne w 45,7% s dwusylabowe, w 38,6% trójsylabowe, w 8%
jednosylabowe, w 7% czterosylabowe i w 0,6% piciosylabowe. W ukadach
czterosuksalnych zauwaamy wikszy udzia struktur czterosylabowych (40,9%)
i piciosylabowych (9,1%), a nieco mniejszy trójsylabowych (31,8%) i dwusylabowych (18,2%). Trzeba jednak pamita , e w wikszoci s to ukady, które
nie osigaj dziesicioelementowego progu obcienia. Czterosuksalne ukady
maj zwykle pojedyncze egzemplikacje, a z trójsuksalnych tylko dwa przekroczyy wspomniany próg. Moe to wiadczy o tym, e tak bogate konguracje, czsto skomplikowane i do dugie, nie s typowe dla polskiego systemu
sowotwórczego.
Jeli we miemy pod uwag tylko te cigi, które speniaj wymóg 10 potwierdze w materiale, to zauwaamy, e poowa z nich ma dwusylabow dugo , 43%
– jednosylabow, 5,8% – trójsylabow, a 1,2% – czterosylabow, co potwierdza
wczeniejsze spostrzeenia: za typowe dla polszczyzny cigi su ksalne nale y
uzna struktury dwu- i jednosylabowe. Zwykle s one efektem dwu- i trzykrotnej
suksacji. Znaczca jest dugo korpusów suksalnych budujcych cig, poniewa istniej przyrostki krótkie: ich korpusy s asylabiczne, np. -sk(i), -n(y) lub
276
Przedstawione spostrzeenia odnosz si do bada cigów suksalnych, które przynajmniej
10 razy wystpuj w materiale.
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jednosylabowe, np. -jer, -arz, a take dusze: dwusylabowe, np. -ecznik, -owat(y),
i trójsylabowe, np. -oowit(y)). Poczenie dwóch suksów jednosylabowych277
-nist(y) i -o  daje cig dwusylabowy, a dwusylabowych -ecznik i -owat(e) – czterosylabowy -ecznikowat(e), podczas gdy dodanie asylabicznego -k(a) do jednosylabowego -arz nie wpywa na dugo caoci: powstaje jednosylabowy cig
-ark(a). Naley jednak pamita o alternacjach, które powoduj, e asylabiczny
korpus zostaje przeksztacony w sylabiczny, np. -n(y) w ssiedztwie przyrostka
-stw(o) przybiera posta -e-, np. krew
pokrew-n(y)
pokrewie-stw(o).
Hipoteza pierwsza Dugo cigów su ksalnych jest ograniczona w wietle
przywoanych danych oraz wczeniejszych informacjach o liczebnoci i obcieniu poszczególnych typów cigów (por. rozdz. 6. Ogólne informacje o materiale,
a zwaszcza 6.3 Charakterystyka cigów) zyskuje potwierdzenie. Maksymalnie
cig moe skada si z piciu suksów i mie piciosylabow dugo . Jednak
najczciej spotykamy cigi dwusu ksalne o dwusylabowej dugoci. S one
najbardziej zrónicowane i najmocniej obcione, co pozwala uzna je za typowe,
reprezentatywne dla polszczyzny.

5.6. Czynniki semantyczne
Struktura cigów jest uzaleniona w duym stopniu od znaczenia leksemu wyjciowego, poniewa – jak wykazaa Krystyna Kallas – „typ semantyczny wyrazu
centralnego decyduje o kategoriach sowotwórczych derywatów, natomiast o liczbie
derywatów w gniazdach decyduje gównie czsto uycia wyrazów centralnych”
[Kallas 2006: 68-69]. Dobr ilustracj tego zjawiska s abstrakcyjne paradygmaty
sowotwórcze konstruowane dla poszczególnych grup semantyczno-leksykalnych.
Alicja Nagórko prezentuje taki modelowy paradygmat nazw zwierzt [Nagórko
2002: 221]. Obejmuje on nastpujce moliwoci utworzenia derywatów: samic,
samca, mode, pomieszczenie, zbiorowo , miso (ze zwierzcia), czowieka, który
zajmuje si hodowl zwierzt, przymiotnik relacyjny, przymiotnik odnoszcy si
do ciarnej samicy, czasownik o znaczeniu ‘rodzi ’ i czasownik symilatywny.
Ich wykadnikami s odpowiednie suksy lub inne formanty. Nie wszystkie rzeczowniki realizuj ten paradygmat w caoci. Najpeniej wykorzystywany jest
przez rzeczowniki bdce nazwami ssaków, zwaszcza udomowionych. Tu mamy
zreszt inne moliwoci: zdrobnienia, nazwy ekspresywne (melioratywne i pejoratywne), które pojawiaj si w gniazdach zwierzt wykorzystywanych w gospodarce (ko, mu, wó, krowa). Znacznie gorzej przebiega jego realizacja w gniazdach rzeczowników nazywajcych ryby czy owady. Z perspektywy czowieka ich
pe , mode i miso (zwaszcza owadów) nie s wane. Skoro tak, nie tworzy te

277

Mierzona jest dugo korpusu suksalnego.
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nazw pomieszcze do ich hodowli278. Derywaty odzwierciedlaj bowiem potrzeby
uytkowników jzyka i ich sposób ogldu wiata.
W gniazdach pochodnych od nazw ptaków z oczywistych powodów brak
czasowników o znaczeniu ‘rodzi ’ i nazw ciarnych samic oraz – co nie jest tak
oczywiste – nazw mis (poza gsin). Gniazda tych leksemów s paskie, nierozbudowane w gb, std nie znajdziemy tu dugich cigów suksalnych. Najdusze
wystpuj w gniazdach udomowionych zwierzt (wystpuj w zdrobnieniach drugiego stopnia, np. -eczek: koteczek, kozioeczek), zwykle w derywatach bdcych
terminami (np. trójsuksalny cig -ankowat(e) wystpujcy w derywacie botanicznym psiankowate i weterynaryjnym279 krowiankowate, czsto o motywacji
onomazjologicznej).
Nieco inne moliwoci oferuj nazwy rolin280. Przewidywane s tu zdrobnienia, nazwy rodzajowe i gatunkowe, przymiotniki relacyjne i symilatywne. Zwykle
nie maj one kontynuacji (moliwoci wyczerpuj si na I takcie i nie ma szans na
powstanie cigów suksalnych), chyba e powstaj derywaty onomazjologiczne,
które mog otwiera nowe moliwoci derywacyjne (np. derywat lipiec, wystpujcy w gnie dzie rzeczownika lipa 1. ‘drzewo’, zapocztkowa cig lipcowy  lipcówka 1., 2., 3, dziki czemu powsta trójsuksalny cig -cówk(a) [ec+ow(y)+k(a)].
Niemotywowane rzeczowniki pospolite nazywajce jednostki czasu buduj
odmienny paradygmat abstrakcyjny, który skada si 18 kategorii semantyczno-sowotwórczych na I takcie i 25 na II [Wanot 2010]. Po odrzuceniu bardzo licznych
reprezentacji wyrazów zoonych tworz go nazwy deminutywne, motywujce
zdrobnienia drugiego stopnia (np. minuteczka), nazwy zjawisk charakteryzowanych
przez relacj do przedmiotu, bdce podstaw przymiotników relacyjnych (np.
wieczorynkowy) i czasowników procesualnych (np. miesiczkowa), odobiektowe
nazwy rodków czynnoci budujce nazwy deminutywne (np. terminarzyk), nazwy
periodyków bdce podstaw przymiotników relacyjnych (np. tygodnikowy), botaniczne i zoologiczne nazwy gatunkowe, od których derywowane s przymiotniki
relacyjne (np. pierwiosnkowy) i porównawcze (np. pierwiosnkowaty), oraz nazwy
temporalne motywujce przymiotniki relacyjne (np. rocznicowy).
Na pierwszym takcie derywowane s te przymiotniki relacyjne, od których
tworzy si nazwy subiektów (np. tygodniówka), nazwy abstrakcyjnych cech (np.
momentalno ) oraz przysówki (np. kwartalnie). Verba pierwszego i drugiego
taktu to czasowniki procesualne (np. rozednie) i kauzatywne (np. postdatowa),
utworzone z udziaem derywacji paradygmatycznej i preksalno-paradygmatycznej. W obrbie derywacji prostej spotykamy si z suksacj wród deminutiwów
(-ek, -k(a)d, -i/yk, -k(o)), przymiotników (-ow(y), -n(y)), odobiektowych nazw
rodków czynnoci (-arz, -nik), periodyków (-nik), a take wród innych kategorii
278

Wystarcza istnienie wyrazów staw, terrarium.
A take zwiznym z farmacj.
280
Por. Rogowska 2003.
279
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(-o , -ak, -k(a)3) [Wanot 2010: 251-257]. Magdalena Wanot w zwizku z du
liczebnoci derywatów w badanej grupie semantycznej, a zwaszcza z obecnoci
struktur seryjnych wród zoe, dochodzi do wniosku, e „semantyka w istotnym
stopniu wpywa na potencj sowotwórcz rzeczowników” [Wanot 2010: 258].
Na podstawie prezentowanego przez ni dwutaktowego paradygmatu abstrakcyjnego i podawanych przykadów, pochodzcych z paradygmatów konkretnych, mona stwierdzi , e wystpuj tu cigi wspólne z innymi grupami gniazd
i odmienne, charakterystyczne dla opisywanych gniazd, przynalenych do pola
semantycznego czasu. Za wspólne mona uzna -eczk(a), -eczek, -eczk(o), -kow(y),
a dla dwóch ostatnich grup take -alno , -alnie, -nkowat(y) lub -ankowat(y).
Jednak ze wzgldu na brak danych trudno wskaza , które z tych cigów maj najwiksze obcienie. Nie wszystkie te, nawet te bdce wykadnikiem zdrobnie
drugiego stopnia, nazw cech czy przysówków odprzymiotnikowych, wystpuj
w kadym gnie dzie, np. w 38-elementowej grupie leksemów bazowych zwizanych z czasem tylko w 4 derywatach (pochodzcych z 4 gniazd) spotykamy cig
-eczk(a), w 8 (z 5 gniazd281) -owo  i -owo, w 7 (z 7 gniazd) -nie. Specyczne,
jak si wydaje, dla tej grupy gniazd jest wystpowanie suksu -nik, który buduje
cigi: -niczek, -nikarz, -nikark(a) [nik+k(a) i nik+k(a)3), -nikarsk(i), -nikarzyn(a),
-nikarsko, -niczk(a), -nikowat(y) w derywatach 4 gniazd: dzie 1., lato 1., miesic
1., rok. W gnie dzie rzeczownika dzie 1. wystpuje te czterosuksalny cig
(nik+arz+sk(i)+o: dziennikarsko) i kilka trójsuksalnych. Jednak o ile mona zbudowa paradygmaty abstrakcyjne, które s typowe dla gniazd leksemów danego
pola semantycznego, o tyle wskazanie cigów typowych dla nich jest chyba niemoliwe. Czynnik semantyczny jest wany dla wielkoci gniazda, jego struktury
(dua liczba zoe w gniazdach leksemów zwizanych z czasem jest niewtpliwie
zwizana z tym, e go mierzymy, w mniej lub bardziej dokadny sposób, a wic
konieczne s chociaby liczebniki), jednak nie przekada si wprost na powtarzalno cigów suksalnych. Moe wpywa na ich prostot i dugo : dwu- i trójsuksalne (zaledwie jeden czterosuksalny, wspomniany wyej), niezbyt dugie
(jedno- i dwusylabowe), które uatwiaj posugiwanie si derywatami, jednak nie
decyduje o ich skadzie (kategoria sowotwórczo-semantyczna ma wiele wykadników sowotwórczych) i powtarzalnoci.
Krystyna Kallas, omawiajc paradygmat abstrakcyjny gniazd leksemów nazywajcych kraje (pastwa), zwraca te uwag na due luki wystpujce w paradygmatach konkretnych, które – jej zdaniem – wynikaj z kilku czynników. Po
pierwsze, wystpuj trudnoci formalne, które powoduj, e typowe dla tego pola
nazwy dyscyplin naukowych i zapoycze w gnie dzie leksemu Francja pozostaj
puste. Badaczka, tworzc hipotetyczne formy *francuszcystyka i *francuszczyzm
[Kallas 2003: 82], skania si ku uznaniu, e ze wzgldu na ich budow (a moe
i wymow), nie wypeniy pustego miejsca. Jednak gdyby chcie stworzy owe
281

Ale nie tych samych.

5.6. Czynniki semantyczne

127

brakujce wypenienia, to niekoniecznie miayby takie postaci, jakie wymienia
badaczka. By moe doszoby do ucicie suksu -sk(i), podobnie jak w analogicznym przymiotniku angielski (anglistyka, anglicyzm). Jednak i formy francystyka, francyzm [na wzór grecystyka, grecyzm] nie zyskayby chyba uznania ze
wzgldu na skojarzenia z rzeczownikami franca, Frank, franko a. franco (termin
handlowy), nazwiskiem generaa Franco. Niewtpliwie nie mamy tu do czynienia
z automatycznym, bezalternacyjnym doczaniem suksów.
Po drugie, istniej struktury kompensujce braki, wykorzystujce inne podstawy. W omawianym wyej przykadzie to formy romanistyka i galicyzm. Jednak
kompensacja wystpuje równie w innych gniazdach (Polska i Polonia). Na
podobne zjawisko w obrbie gniazda leksemu prawda zwrócia uwag H. Jadacka.
Czasownik werykowa i formacje pochodne od niego peni rol „plomb” znaczeniowych, jak ujmuje to badaczka, wypeniaj luk semantyczn, cho nie zapeniaj aksjologicznej [Jadacka 1991b: 172]. Nie jest wic to zjawisko odosobnione.
Mona sadzi , e utrudnienia zachodzce na styku wygosu tematu (bdcego czsto przyrostkiem, np. -sk(i)) i doczanego suksu mog prowokowa do poszukiwa innych podstaw, a moe istniejce podstawy konkuruj ze sob i wybiera
si te, które zapewniaj tworzonym strukturom przejrzysto i atwo derywacji.
Tym bardziej, e wypenienie pustych miejsc nie wizaoby si z powstaniem
cigów o ponadstandardowej dugoci lub strukturze. By moe rzuca to wiato
na zjawisko bliskoznacznoci wyrazów i ich funkcje w systemie sowotwórczym
polszczyzny.
Trzecim czynnikiem, wymienionym przez Krystyn Kallas, jest brak zapotrzebowania nazewniczego, co jej zdaniem tumaczy nieobecno formacji *anglizacja
w gnie dzie rzeczownika Anglia. Mona bowiem mówi o wpywie jzyka angielskiego, ale dokonuje si on za porednictwem kultury amerykaskiej, std mamy amerykanizacj (i czasowniki amerykanizowa, amerykanizowa si, zamerykanizowa)282.
Czwartym mechanizmem powodujcym luki jest dziaanie analogii w jzyku,
czym badaczka tumaczy istnienie formy grecyzacja, która powstaa na wzór
polonizacji i germanizacji. Dodajmy, e analogii wymuszonej brakiem czasownika *grecyzowa [Kallas 2003: 82]. Podobnie wspóczenie utworzono derywaty
tacierzystwo i tacierzyski (w wyraeniu urlop tacierzyski) na wzór macierzystwo i macierzyski (por. rozdz. 8.2.).
Ostatni przyczyn, wymienion przez K. Kallas, s przyjte w SGS interpretacje sowotwórcze [Kallas 2003: 83].
Sdz, e s to bardzo trafne spostrzeenia, które pozwalaj spojrze na podsystem leksykalny jako na pewn cao . Mechanizmy kompensacji i analogii umoliwiaj omijanie blokad lub utrudnie (brak potrzebnych ogniw lub kopoty natury formalnej) oraz uatwiaj powstawanie przejrzystych sowotwórczo formacji, o niezbyt
skomplikowanej budowie, co jest to bardzo wane w procesie porozumiewania si.
282

Oraz nacechowany ekspresywnie wyraz makdonaldyzacja.
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Nieco inaczej na tym tle rysuj si waciwoci terminów naukowych.
Odrbno ta wynika z kilku czynników. Po pierwsze, powstaj w wyniku wiadomej i celowej dziaalnoci, zwykle specjalistów danej dziedziny, poza czci
nazw z dziedziny botaniki i zoologii, gównie onomazjologicznych, których twórcami s nienaukowcy. Po drugie, s nienacechowane ekspresywnie, co – jak przedstawiam w dalszej czci pracy – ma due znaczenie (suksy ekspresywne nie
tworz dugich cigów). Po trzecie, charakteryzuj si reproduktywnoci, czyli
umoliwiaj tworzenie kolejnych nazw pochodnych, i jednolitoci, której stosowanie polega na uzupenianiu istniejcych ju rodzin wyrazowych, jeli jest to
moliwe [por. Jadacka 1976b: 18, 194, Jadacka 1976a: 18-19]. Cho s widoczne
rónice pomidzy dziedzinami nauki, np. wyrazy pochodne od terminów literaturoznawczych bardzo czsto zachowuj znaczenie terminologiczne podstawy, a terminy biologiczne – motywuj terminy z rónych dziedzin [Burkacka 2011: 58-60].
Po czwarte, zwykle s zwize, jednoznaczne i zapewniaj atwo posugiwania si nimi (zasada zwizoci, operatywnoci, jednoznacznoci, jednomianowoci; por. Jadacka 1976b: 10-16, 38-39, 1999b: 1760-1761; Mazur 1961: 36-37;
Nowicki 1986: 87, 90-97). Stanowi one bowiem cz sownictwa „w znacznym
stopniu ustalan arbitralnie, w miar potrzeby regulowan, zmienian i korygowan” [Saloni 1999: 602].
Rónice w warstwie leksyki ogólnej i terminologicznej dotycz te mechanizmów sowotwórczych i stopnia produktywnoci tych samych formantów [Buttler
1979a: 58]. Wród terminów widoczny jest wikszy udzia zoe (41%) ni
w leksyce ogólnej (8%) [Smókowa 1976: 95, podobnie Jadacka 1999b: 1763]
oraz charakterystyczn obecno elementów obcych [Waszakowa 1994, Górnicz
2000, por. te Jadacka 2001: 151-152].
Na odmienno terminologii wzgldem reszty sownictwa zwracano uwag
wielokrotnie, podkrelajc, e terminy wchodz wprawdzie w skad zasobu sownikowego danego jzyka, odznaczaj si jednak pewn odrbnoci – „nosz
znamiona wyrazów synchronicznie obcych”283 i maj „odrbn <<gramatyk>>
tworzenia sów”, co widoczne jest zwaszcza w terminologii chemicznej, która
dysponuje swoistymi rodkami sowotwórczymi [Laskowski 1999: 352; podobnie
Gajda 1990: 72, 84].
Aktywno terminów jest nieco nisza ni rzeczowników nieterminologicznych
ze wzgldu na to, e czsto s to kolejne znaczenia wyrazu [Burkacka 2011]. Jeli
termin jest sowem o jednym znaczeniu, to wtedy jego aktywno sowotwórcza
nie odbiega od redniej aktywnoci terminu i jest nieco mniejsza od redniej
aktywnoci rzeczownika. Ponadprzecitna aktywno sowotwórcza cechuje te
hasa, których znaczenie terminologiczne jest oznaczone jako pierwsze znaczenie
wyrazu. Wyrazy o znaczeniach terminologicznych oznaczonych w sownikach
numerami kolejnymi (od trzeciego wzwy) charakteryzuj si znacznie mniejsz
283

O wpywie czynnika genetycznego – por. rozdz. 5.2. i 5.3.
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aktywnoci sowotwórcz [Burkacka 2011: 51]. Wyraz w podstawowym znaczeniu wystpuje w polszczy nie ogólnopolskiej i jest zasadniczym elementem
procesu komunikacji, std staje si podstaw wielu derywatów. Zwykle te ma
do du frekwencj. Sownictwo specjalistyczne funkcjonuje w ograniczonym
rodowisku uytkowników jzyka.
Jednak ta nisza aktywno nie wie si z budowaniem tylko krótkich acuchów. Moemy zaobserwowa dwa czterosuksalne cigi i kilka trójsuksalnych
w gnie dzie leksemu walec 1. mat. i wers lit284. Jednak wikszo cigów czterosuksalnych odnotowano w gniazdach nieterminologicznych, co moe wiadczy o tym, e denie do reproduktywnoci i jednolitoci w obrbie terminologii
jest realizowane nie w postaci tworzenia dugich acuchów sowotwórczych, ale
wielu krótszych, które zapewniaj wiksz swobod w operowaniu nimi. Tym
bardziej, e terminy nie s jednolite jednak pod wzgldem aktywnoci sowotwórczej [Burkacka 2011: 45-46]. Najwiksz cechuj si terminy biologiczne:
liczba derywatów budowana z udziaem tych podstaw przekracza rednie wartoci
aktywnoci sowotwórczej polskiego rzeczownika, czyli 2,97 derywatu285 [Jadacka
1995: 141]. Znaczn potencj derywacyjn charakteryzuj si te terminy literackie
i matematyczne, zwaszcza gdy we miemy pod uwag rednie obcienie gniazda
leksemu aktywnego, które przekracza rednie obcienie gniazda rzeczownika
aktywnego, wynoszce 4,61 derywatu [Jadacka 1995: 141].
By moe brak licznych dugich cigów suksalnych wie si z duym
udziaem zoe w omawianych gniazdach [Burkacka 2011: 63-66] oraz obecnoci derywacji paradygmatycznej, zwaszcza w nazwach specjalistów, urzdze.

5.7. Czynniki stylistyczne
5.7.1. Nacechowanie su ksu
Zagadnienia zwizane z poszukiwaniem i opisem relacji zachodzcych pomidzy
sposobem derywowania sów a ich nacechowaniem s przedmiotem rozwaa
wielu badaczy. Cz z nich uwaa, e istniej typowe wykadniki sowotwórcze
wskazujce na przynaleno derywatów do potocznej odmiany polszczyzny czy
terminologii, a nawet e „warstwa wyrazów ekspresywnych (...) dysponuje wasnym podsystemem sowotwórczym” [Laskowski 1973b: 136]. Inni s odmiennego zdania. T. Smókowa twierdzi, e
rónice midzy stylami sprowadzaj si do odmiennego zestawu modeli, a zwaszcza do odmiennej czstotliwoci i rónej produktywnoci poszczególnych modeli. aden styl nie ma odrbnej
wasnej gramatyki [Smókowa 1989: 94].
284

Kwalikacja tego wyrazu za Sownikiem jzyka polskiego pod red. W. Doroszewskiego.
Wartoci podawane przez Hann Jadack dotycz wszystkich rzeczowników niemotywowanych zawartych w SGS-2, w tym równie terminów.
285
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Nieco inaczej rónice midzy sowotwórstwem odmiany standardowej i potocznej
widzi W. Luba, który uwaa, e to
nie formanty decyduj o zrónicowaniu obu odmian, ale podstawy sowotwórcze i sposób derywacji. Dla derywatów potocznych s one w wikszym stopniu „zdeformowane” przez ucicia
na granicach morfologicznych i czsto poza nimi. Ponadto metaforyzacja i metonimizacja,
która jest podstawowym „producentem” leksyki potocznej, powoduje take zacieranie wyra nych motywacji znaczeniowych midzy podstaw a derywatem i otwiera moliwo do nieskrpowanego, seryjnego poszerzania rónych typów sowotwórczych [Luba 2003: 277-278].

Cho nieco dalej zaznacza, e istniej formanty, które „czciej wystpuj
w sownictwie potocznym ni standardowym”, i zalicza do tej grupy przyrostki -ol,
-ok, -och, -uch, -ic(a), -ów(a)286 oraz -ówk(a) „w funkcji wyznaczania feminimum
i etnicznej, przynalenociowej do grupy, partii, ideologii” [Luba 2003: 279].
Wielu badaczy podkrela jednak, e istniej suksy, które s charakterystyczne
dla poszczególnych odmian stylistycznych polszczyzny, a zwaszcza typowe dla
tworzenia struktur ekspresywnych [Grzegorczykowa, Puzynina 1979 oraz 1984:
370, Grabias 1978a i 1997, Buttler 1979c i 1982a, Satkiewicz 1978, Laskowski
1973b; Kallas 2010; Kapro-Charzyska 2009, Rejter 2006; Burkacka 2001].
Zwykle w tym kontekcie podaje si przykady przyrostków budujcych terminologi chemiczn (nalec do leksyki stylu naukowego, np. formanty -aw(y),
-ol, -an) oraz suksy ekspresywne, charakterystyczne dla polszczyzny potocznej287 i socjolektów288. Istot bowiem stylu potocznego w rozumieniu szkoy warszawskiej289 oraz rejestru emocjonalnego, bdcego jedn z dwóch skadowych
odmiany potocznej w ujciu szkoy lubelsko-opolskiej290, stanowi nacechowanie
ekspresywne wyrazu, które moe by wyraane i osigane w rónorodny sposób291, w tym poprzez doczanie wyspecjalizowanych w tej funkcji aksów292.
286
W opisie W. Lubasia to suks, wystpujcy w derywatach typu Enerdówa (a nie struktura bdca wynikiem ucicia elementu -k- z odnotowanej wczeniej formy Enerdówka [Luba 2003: 279].
287
Na temat potocznoci w jzyku istnieje bogata literatura przedmiotu, por. bibliograa zamieszczona w [Luba 2003].
288
Zdaniem S. Grabiasa „o istocie socjolektów decyduje najpierw stopie nasilenia i sposób
uobecnienia si dwu cech: zawodowoci i ekspresywnoci” [Grabias 1997: 146-147].
289
Ujmowanego jako odmiana stylistyczna czy stylistyczno-komunikatywna [por. Adamiszyn
1995, Burkacka 2001: 23-27].
290
Por. Luba 2003: 27-66, Adamiszyn 1995, Kapro-Charzyska 2007.
291
Pomijam takie róda ekspresywnoci wyrazów jak: nacechowanie ekspresywne podstawy
sowotwórczej, nowo struktury, aluzyjno , kontrastowe zestawienie elementów morfologicznych
(np. poczenie elementów swojskich i obcych, uczonych i trywialnych – por. Buttler 1979c: 89,
cho zdaniem S. Grabiasa mamy wtedy do czynienia z ironi – Grabias 1978a: 97), zmian znaczenia wyrazu czy naruszenie jego typowej czliwoci, zmian zakresu semantycznego wyrazu, np.
chla, re, zmian rodzaju i liczby [Grabias 1974: 42-43] oraz inne [por. Satkiewicz 1978: 163,
Grabias 1978a: 97, 100, Buttler 1982a: 62-64, Kapro-Charzyska 2009, Burkacka 2001: 28-31).
292
W formacjach prymarnie ekspresywnych ekspresywno stanowi zasadniczy cel derywacji:
jest najwaniejsza w strukturze znaczeniowej sowa (jeli za S. Grabiasem i T. Skubalank przyj-
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5.7.1.1. Su ksy ekspresywne
Zwykle do grupy formantów, wnoszcych nacechowanie ekspresywne do
derywatu, zalicza si nastpujce suksy293:
a) -u , -usi(a), -ci(a), -ci(o), -i , -isi(a), -uni(a), -uni(o), -uci(o), -uci(a),
-ul(a), -ul(o), -ulek, -uchn(a), -uch(a), -och(a), -u k(i), -ol, -ok294,
b) -al1 (rodzimy suks),
c) -uch, -us, -as, -och295 (w odprzymiotnikowych rzeczownikach atrybutywnych),
d) -id(o) (w augmentatywach),
e) -izn(a) (w derywatach odprzymiotnikowych zakoczonych na -sk(i), -ck(i),
pochodnych od nazw narodów, plemion, i w derywatach pochodnych od
nazwisk296);
f) -tk(o) (w nazwach istot modych),
g) -i/yn(a)1297 (w duej grupie derywatów odrzeczownikowych298),
h) -acz (w attributivach odrzeczownikowych),
i) -ek, -i/yk, -k(o), -k(a)d i inne suksy zdrabniajce (w deminutywach drugiego stopnia).
Nacechowanie ekspresywne towarzyszy te wielu deminutywom pierwszego
stopnia, zwykle zdrobnieniom od abstraktów (np. koncepcyjka), rzeczowników
materiaowych (np. miodek) i nazw wasnych299 oraz niemal zawsze augmentatywom, co utrudnia precyzyjne odrónienie zarówno poszczególnych grup derywatów (nazw deminutywnych i augmentatywnych od nazw ekspresywnych), jak
i formantów o funkcji wycznie zdrabniajcej czy zgrubiajcej od tych, które
wnosz zabarwienie ekspresywne300 [por. Grzegorczykowa, Puzynina 1984: 367,
miemy, e jest skadnikiem znaczenia leksykalnego wyrazu, a nie – przynaley do sfery pragmatyki), w sekundarnie ekspresywnych – towarzyszy innym celom, np. zmianie funkcji skadniowej
czy nazwaniu nowego zjawiska [S. Grabias 1978a: 90 i 1978b: 107-115, Skubalanka 1973: 179;
podobnie Grzegorczykowa 1978: 118].
293
Zestawienie uwzgldnia suksy jednofunkcyjne i wielofunkcyjne (z podaniem typu derywatu), wystpujce w derywacji odrzeczownikowej (lub innej, gdy istnieje potwierdzenie w analizowanym materiale). Zostao opracowane na podstawie nastpujcych róde: Satkiewicz 1978,
161-167; Grabias 1978a, Grzegorczykowa, Puzynina 1979, Luba 2003.
294
W derywatach typu wsiok (od wie ) [Luba 2003: 279].
295
Równie w odrzeczownikowych typu: wie
wsioch [por. Luba 2003: 279].
296
Jednak z wyjtkami odnotowanymi przez Puzynin i Grzegorczykow [1979: 242-245].
297
O genezie rodzimej. Homonimiczny obcy suks -i/yn(a) licznie tworzy nazwy substancji,
np. rycynina [por. Puzynina, Grzegorczykowa 1979: 234-235, Waszakowa 1994: 132, 143-144].
298
Poza nazwami mis, drewna, lasów i zaroli, nazwami tautologicznymi i symilatywnymi
oraz kilkoma innymi derywatmi, typu pierzyna, woszczyna [por. Puzynina, Grzegorczykowa 1979:
232-235].
299
Zwaszcza imion, które s nielicznie reprezentowane w SGS-2, np. Franciszek, Marcin,
Maria. Trzeba doda , e w gniazdach motywowanych przez te imiona nie umieszczono form
spieszczonych.
300
Alicja Nagórko wyrónia tu funkcj pragmatyczn formantów [Nagórko 2002: 208-210].
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368, 370, Nagórko 2002: 209-210]. Doczanie suksów jest konwencjonalnym
sposobem wyraania ekspresywnoci301 [Skubalanka 1973: 178], przy czym –
jak zaznacza R. Grzegorczykowa – sympatia jest wyraana prawie zawsze sowotwórczo, a antypatia – nie tylko sowotwórczo, poniewa czsto jest skadnikiem semantycznym wyrazu [Grzegorczykowa 1978: 119] lub bywa osigana
w wyniku derywacji ujemnej302. Na podstawie typologii przedstawionej przez
Grzegorczykow i Puzynin mona wydzieli suksy
x o funkcji zdrabniajcej: -k(a), -i/yk, -ek, -k(o) oraz -uszek, -iszek, -aszek,
-uszk(o), -uszk(a), -i/ynk(a);
x tworzce augmentatywa: -sk(o), -i/ysk(o), -i/yd(o), -al1, -uch (zwykle bdce
te wykadnikami ekspresywnoci);
x ekspresywne: -uni(a), -uni(o), -uchn(a), -tk(o), -i , -isi(a), -isi(o), -ci(a),
-ci(o), -usi(a), -ek(a) oraz formanty deminutywne (emocje pozytywne),
-i/yd(o), -yg(a), -al, -us, -i/yc(a) (ocena negatywna), -i/yn(a)1 (wspóczucie,
politowanie), -i/ysk(o) (wstrt, antypatia);
x charakterystyczne dla stylu potocznego: -ak [Grzegorczykowa, Puzynina
1984: 369-370].
Warto pamita jednak o wielofunkcyjnoci303 formantów, np. wspomnianego
aksu -ak czy -i/yn(a). Analiza derywatów budowanych z ich udziaem wymaga
szczegóowego ogldu zebranego materiau oraz uwzgldnienia typu podstawy
i znaczenia derywatu, np. przyrostek -ak wystpuje w nastpujcych strukturach
ekspresywnych: nazwach istot modych, nazwach mieszkaców i odprzymiotnikowych nazwach nosicieli cech, ale równie czsto tworzy nienacechowane
ekspresywnie nazwy materiaowe, nazwy rodków czynnoci, nazwy subiektów.
Podobne waciwoci cechuj rodzimy aks -i/yc(a), wspótworzcy peiorativa
typu aktorzyca, nazwy osobowe ekspresywne typu rektorzyca, augmentatywno-pejoratywne derywaty nieosobowe typu szklanica304 oraz neutralne nazwy eskie osobowe, nazwy samic, nazwy symilatywne, nazwy odmiejscowe, nazwy
nosicieli cech i nazwy chorób. W formacjach odprzymiotnikowych zwraca uwag
duy udzia rzeczowników pochodnych, które maj znaczenia terminologiczne,
np. okrnica (medyczne, rybackie i techniczne).
301

Bardzo czsto wykorzystywana jest równie derywacja ujemna oraz alternacja jakociowa.
Iwona Kapro-Charzyska wyliczya, e wród derywatów ujemnych i ujemno-suksalnych
(powstaych w wyniku suksacji z towarzyszcym uciciem nie eksyjnej czci tematu) a 90%
zajmuj formacje nalece do sownictwa nacechowanego, w tym 15% to wyrazy ekspresywne,
rodowiskowe i potoczne, których jest dwukrotnie wicej w grupie rzeczownikowych derywatów
ujemnych [Kapro-Charzyska 2005: 205].
303
Istniej bowiem poza formantami inwariantnie ekspresywnymi take formanty kontekstowo ekspresywne (elementy polisemiczne – por. Grabias 1981a: 56-62)
304
Pomijam wymieniane w literaturze nacechowane ekspresywnie eskie nazwy nosicieli
cech, poniewa w SGS zastosowano odmienny sposób opisu. Derywaty typu bezbonica s w nim
bowiem zanalizowane jako struktury paradygmatyczne, utworzone od rzeczowników z formantem -i/yk.
302
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Niekiedy za mamy do czynienia z homonimicznymi suksami: rodzimy
przyrostek -i/yn(a)1 i aks o obcej genezie -i/yn(a)2. Pierwszy z wymienionych
aksów jest wielofunkcyjny: oprócz struktur nacechowanych ekspresywnie buduje
derywaty neutralne stylistycznie, do których Puzynina i Grzegorczykowa zaliczaj nazwy mis (np. baranina), zbiorów i czci caoci, w tym bardzo liczne
nazwy drzew i gatunków drewna (np. so nina), nazwy tautologiczne (gstwina),
nazwy symilatywne (np. petwina)305, a take nazwy on, pochodne od dawnych
nazw stanowisk czy funkcji306. Wród derywatów ekspresywnych utworzonych
z udziaem suksu -i/yn(a)1 dominuj formacje tworzone od nazw zawodów
(np. adwokacina), zwierzt (np. psina), ubra (np. sukienczyna), rzadziej podstawami s rzeczowniki nazywajce przedmioty (np. kodrzyna), budynki (np. chacina), roliny (np. kapu cina) [Puzynina, Grzegorczykowa 1979: 234-235]. Obcy
genetycznie przyrostek -i/yn(a)2, wyróniany w wyniku synchronicznej analizy
sowotwórczej i reinterpretacji struktur zapoyczonych (np. kokaina, febryna,
hemolizyna), wystpuje w rzeczownikach majcych znaczenie terminologiczne
[Waszakowa 1994: 143-144 ].
Niektóre za suksy wnosz nacechowanie ekspresywne tylko do derywatów utworzonych od cile okrelonych semantycznie grup, na przykad do nazw
córek i on pochodnych od nazw zawodów lub tytuów czy do zdrobnie artykuów spoywczych307, co znacznie utrudnia porównanie czliwoci aksów,
wymaga bowiem uwzgldniania znaczenia zarówno derywatu, jak i podstawy
sowotwórczej.
Su ksy wnoszce nacechowanie dodatnie
Przyrostki ekspresywne, wymienione w punktach od a) do f), zwykle wystpuj
samodzielnie i nie tworz ukadów suksalnych. Prawostronna czliwo ogranicza si do innych suksów ekspresywnych lub formantów deminutywnych (np.
-k(a)d, -ek, -eczk(a), -ci(a)). Zwykle takie cigi suksalne maj jednoelementowe
obcienie, sporadycznie trójelementowe, np. ul(a)+k(a)d, ul(o)+ek308. Formacje
305

Oraz nieliczne nazwy wytworów, przedmiotów (np. pierzyna).
Badaczki niektóre przykady zaliczaj do nazw eskich, poniewa ich znaczenie zmienio si, np. staro cina, sdzina [Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 233].
307
Niekiedy za ekspresywno czy si z ironi, zwaszcza gdy dotyczy zdrobnie rzeczowników abstrakcyjnych lub niepoddajcych si zdrabnianiu, np. dramacik, idejka. W zdrobnieniach
za trudno oddzieli zabarwienie emocjonalne od wyraania maego rozmiary desygnatu (por.
Dugosz 2009: 9-17). Czsto kontekst, sytuacja komunikacyjna, typ rozmówcy decyduj o tym,
czy wyraz informuje o wielkoci desygnatu, czy o stosunku nadawcy teksu do desygnatu lub
rozmówcy (widoczne zwaszcza w rozmowach dorosych z dzie mi, jako cecha regionalna polszczyzny na Mazowszu; por. te Nagórko 2002: 20-210).
308
Suks -ul(o) wystpuje jednak w do starych derywatach, które czy wspólna cecha:
pochodz od mskich nazw pokrewiestwa [Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 220]. W SGS-2
znajdujemy 3 potwierdzenia ukadu ulo+ek: dziadulek, mulek i ksiulek (naley doda , e wyraz ksiulo i rzeczownik ksidz nie s nazwami pokrewiestwa), cho w toku innej analizy
306
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ekspresywne rzadko s poddawane kolejnym zabiegom sowotwórczym. Ceni si
bowiem takie ich cechy jak nowo struktury, typowo wygosu: wystpowanie gosek mikkich w zdrobnieniach (, , ) oraz gosek tylnojzykowych (ch
w zgrubieniach, k w zdrobnieniach)309 i dwu-, trzysylabow dugo (std czste ucicia), przydatn w procesie komunikacji310. S to czynniki ograniczajce
powstawanie cigów suksalnych w obrbie wyrazów pochodnych od rzeczowników apelatywnych.
Inaczej wyglda czliwo suksów ekspresywnych wystpujcych w hipokorystykach imiennych, któr przedstawia Krystyna Kallas [Kallas 2010]. Suksy
spieszczajce w wyrazach pochodnych od imion licznie buduj rónorodne cigi,
w tym dugie: zoone z trzech czy czterech suksów, np. si(a)+uni(a)+k(a)d
+k(a)d czy +ul(o)+ek+ek, Katarzyna
Kasia
Kasiunia
Kasiuka
Kasiunieczka, Jan
Ja
Jasiulo
Jasiulek
Jasiuleczek [Kallas 2010:
171]. Nawet skomplikowanie struktury derywatu, przejawiajce si mnogoci
suksów i wielosylabow dugoci formacji pochodnej, nie przeszkadza w tworzeniu form ekspresywnych. Mona sdzi , e wynika to z charakteru materiau,
bdcego podstaw bada. Imiona s mocno zakorzenione w polskiej tradycji,
a te, które funkcjonuj od dawna, np. Jan, Stanisaw, Maria, Piotr, Barbara czy
Katarzyna, stay si podstaw utworzenia licznych form zdrobniaych, derywowanych z udziaem rónych rodków sowotwórczych, w tym – bogatego zbioru
suksów. Na to bogactwo mogy wpyn czynniki emocjonalne, upodobania uytkowników, funkcjonowanie imion w rónych regionach Polski311 i odmiennych
grupach spoecznych, dua czsto uycia, ch zrónicowania form w zalenoci
od wieku czowieka czy okolicznoci towarzyszcych sytuacji komunikacyjnej.
Sporód wymienionych przez badaczk 16 cigów dwusuksalnych, 9 trójsuksalnych i 1 czterosuksalnego, bogato reprezentowanych312 w formach pochodnych
od imion metrykalnych, jedynie kilka, i to do krótkich (dwu- i trójsuksalne),
znajduje pojedyncze przykady potwierdze w materiale apelatywnym. S to cigi:
usi(a)+ek(a) (ciotusieka), <k>(a)d+usi(a)+k(a)d (babu ka), m(a)+usi(a)+k(a)d
(mamu ka), m(a)+ci(a) (mamcia), uni(a)+ci(a) (kawucia), <k>(a)d>+uni(a)
+ci(a) (babucia), uni(o)+ci(o) (tatucio), jedynie cigi ul(a)+k(a)d i ul(o)+ek s
nieco czciej wykorzystywane (4 i 3 potwierdzenia: damulka, dryndulka, babulka,
sowotórczej mona byoby wskaza dwa inne potwierdzenia (w sowach ojczulek, tatulek). Ze
wzgldu na nieproduktywo formantu -ul(o) we wspóczenej polszczy nie trudno spodziewa
si nowych derywatów.
309
Osiagan w wyniku suksacji lub derywacji alternacyjnej [por. Kallas 2010: 173].
310
Ucicia czsto towarzysz suksacji, zwaszcza w zdrobnieniach i spieszczeniach imion
[por. Kallas 2010].
311
Istniej formy tworzone z udziaem formantów przestarzaych i regionalnych, o czym wspomina K. Kallas [Kallas 2010: 161].
312
Badaczka wymienia te ukady wystpujce sporadycznie lub z rzadkimi suksami, które
nie s ujte w przedstawionym wyliczeniu.
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biedulka; ksiulek, dziadulek, mulek). Dodatkowo, co jest warte odnotowania,
wikszo z nich wystpuje w tych samych gniazdach, co moe wskazywa na to,
e cho tworzenie spieszcze imion jest do czsto spotykane i obejmuje nawet
nowe zapoyczone imiona (np. Monisia, Oliwcia, Kami , Kamilunia, Andelunia),
a tworzenie zdrobnie od wikszoci rzeczowników nie napotyka trudnoci, to
jednak derywowanie rzeczowników od spieszcze niebdcych imionami wasnymi nie jest ju tak czste. By moe nie ma takich potrzeb.
Jeeli zestawimy wykresy przedstawiajce lewostronn czliwo formantów
suksalnych wystpujcych w hipokorystykach imiennych (opracowane przez K.
Kallas [2010: 171-172]) z danymi pozyskanymi z hipokorystyków apelatywnych,
widzimy znaczne rónice, zobrazowane w nastpujcy sposób: lini przerywan
oznaczono poczenia wystpujce tylko w derywatach odimiennych, lini cig
– te, które maj cho jedno potwierdzenie w derywatach odapelatywnych, lini
pogrubion – cigi o wikszej liczbie potwierdze).
-si(a)/usi(a)
-ul(a)
-uni(a)
-ek(a)
-ink(a)

+k(a)

-/u
-ul(o)
-uni(o)
-ek(u)
-inek
-ik
-ch

+ek

[ ródo: Kallas 2010: 172 i badania wasne]

Sporód pocze odnotowanych w materiale K. Kallas zaledwie kilka (mniej
ni poowa) znajduje potwierdzenie w zbiorze derywatów odapelatywnych. Skoro
wystpuj w jednej grupie, a w drugiej nie, to nie mamy do czynienia z blokad o charakterze formalnym, poniewa poczenia s odnotowane, a jedynie
o wpywie innego czynnika: semantycznego, by moe te historycznego313 (rola
tradycji314). Nie ma potrzeby tworzenia licznych i urozmaiconych sowotwórczo
hipokorystyków od rzeczowników apelatywnych. Najliczniejsz reprezentacj ma
cig ik+ek315 (18 potwierdze, np. baliczek, buciczek, koszyczek), mniej ul(o)+ek
(tylko 3 przykady: dziadulek, ksiulek, mulek).
313

Jak wykazuj analizy wielu badaczy, wspóczenie zmiejsza si udzia suksacji w jzykach
sowiaskich [por. Waszakowa 2005: 205-206, 209, 2007b; Mieczkowska 2005 i 2006: 198], w tym
równie w jzyku polskim [por. Jadacka 2001: 138-141].
314
Istniej gotowe wzory tworzenia spieszcze od imion metrykalnych oraz tradycja ich uywania w kontaktach rodzinnych i koleeskich (zasady jzykowego savoir-vivre’u okrelaj za
zasady posugiwania si tymi formami w zalenoci od stopnia zayoci osób, czcych ich relacji i sytuacji komunikacyjnej).
315
Poczenie oznaczone w wykresie najgrubsz lini cig.
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Prawostronna czliwo suksów -si(a)/usi(a) i -u / , opracowana na podstawie materiau hipokorystyków imion, jest do bogata i wyglda nastpujco316:

-si(a)/usi(a)

-k(a)
-ek(a)
-ink(a)
-ul(a)
-uni(a)
-uch(a)
-uchn(a)
-isk(o)
-tk(o)
-ic(a)

-u/

-ek
-ek(u)
-inek
-ul(o)
-eni(o)
-uch
uchn(a)
-isk(o)
-tk(o)
-ik

[ ródo: Kallas 2010: 172 i badania wasne]

Zaledwie dwa z wymienionych cigów wystpiy w materiale apelatywnym317
i to tylko jednokrotnie: usi(a)+ek(a) (ciotusieka) lub dwukrotnie: usi(a)+k(a)
(mamu ka, babu ka). Odnotowane s inne poczenia, gównie318 z suksami przymiotnikowymi: usi(a)+i/yn, isi(a)+i/yn(y) (dzi sowa przestarzae319, np. mamusin,
mamusiny). Potwierdza to wczeniejsze spostrzeenia i opinie badaczy, wskazujcych na odmienno sowotwórstwa imion, która dotyczy roli uci 320, wyboru
elementów redukowanych (w spieszczeniach imion czsto ucinanie czci nagosowych, np. Joasia
Asia, w imionach metrykalnych – wygosowych, np. Jolanta
316

Oznaczenia jak w wyej podanych wykresach.
Poczenia te zostay oznaczone lini cig w schemacie.
318
Odnotowano jeden z suksem rzeczownikowym: n(y)+i +ostw(o) (modnisiostwo, nabonisiostwo).
319
Uytkownicy wybieraj konstrukcje z rzeczownikiem w dopeniaczu, np. (sukienka) mamusi zamiast mamusina.
320
Cho nie sposób zgodzi si ze stwierdzeniem Marii Malec (odwoujcej si do C. Kosyla – Kosyl 1983: 43], e „procesy dezintegracji podstawy sowotwórczej stanowi centrum systemu hipokorystycznego imion; w sowotwórstwie wyrazów pospolitych s to procesy peryferyjne”
[Malec 2001: 43]. Elbieta Umiska-Tyto trafnie bowiem zauwaya, e derywacja redukcyjna
charakterystyczna jest równie dla sowotwórstwa rodowiskowo-profesjonalnych odmian jzyka,
a zwaszcza jzyka rodowisk modzieowych [Umiska-Tyto 1986: 112], co znajduje czciowo
potwierdzenie w wietle wyników bada Iwony Kapro-Charzyskiej, która wykazaa, e dziewiciokrotnie wicej uci wystpuje w derywatach nacechowanych stylistycznie ni w przynalenych do sownictwa wspólnoodmianowego [Kapro-Charzyska 2005: 205]. Jednak derywaty
ekspresywne, rodowiskowe i potoczne stanowi tylko 15% struktur z uciciami. Derywacja ujemna jest charakterystyczne dla derywatów erudycyjnych o zasigu ogólnym i specjalistycznym (stanowi one ¾ wszystkich formacji z uciciami, por. Kapro-Charzyska 2005: 205), a zwaszcza
formacji pochodnych od rzeczowników genetycznie obcych. A 70% badanych przez I. Kapro-Charzysk derywatów z uciciem (w funkcji formantu i wspóformantu) reprezentuje sownictwo
genetycznie obce [Kapro-Charzyska 2005: 206].
317
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Jola, por. Umiska-Tyto 1986: 111, 88-93], czciej wystpujcej zmiany
kategorii rodzaju gramatycznego derywatu, zwizanej z suksacj [np. Pawe
Pawcia, Ewa
Ewu , por. Umiska-Tyto 1986: 112, 93-98].
Interesujca jest prawostronna czliwo suksów -k(a) i -ek. Zdaniem
Krystyny Kallas formanty te wykazuj jedynie zdolno do reduplikacji, która
zapowiada blokad dalszej derywacji [Kallas 2010: 171]. Zjawisko to dotyczy
hipokorystyków imiennych. Przyjrzyjmy si materiaowi apelatywnemu i porównajmy prawostronn czliwo w obu badanych zbiorach.
Ukady z podwojeniem suksu -k(a)d lub -ek s bardzo licznie potwierdzone
w tomie rzeczownikowym SGS. Cig k(a)d+k(a)d wystpuje a 139 razy, ek+ek
– 91 razy, a k(o)+k(o) – 25 razy. Zdrobnienia drugiego stopnia tworzone w ten
sposób, a pochodne od apelatywów s wic do liczne w przeciwiestwie do
wczeniej omówionych grup. Zdaniem K. Kallas reduplikacja suksów -k(a) i -ek,
prowadzca do powstania cigów -eczk(a) i -eczek, powoduje blokad: niemoliwe jest doczenie innych formantów, czyli nastpuje zamknicie cigów. Jednak
materia apelatywny dostarcza przykady dalszej suksacji. Potwierdzone jest
wystpowanie cigów: k(a)d+k(a)d+owat(y) [2 przykady: kuleczkowaty i rureczkowaty) i k(a)d+k(a)d+ow(y) (4 przykady321: beleczkowy, karteczkowy, chusteczkowy i czsteczkowy). S to jednak aksy przymiotnikowe, które charakteryzuj
si atwoci przyczania do tematów rzeczowników, równie motywowanych.
Wspomniana wyej blokada – zdaniem K. Kallas – dotyczy te innych formantów z wygosowym -k-:
spostrzeenie, e formanty zawierajce spógosk -k- (czasem podwojone) zajmuj obligatoryjnie kocow pozycj, potwierdza nastpujca obserwacja: aby utworzy formy hipokorystyczne
od imion metrykalnych zakoczonych na -ek bd -iszek, trzeba uci wymienione czstki,
por. Jacek
Jac<>-u , Jac<>-unio, Jac<>-uch, Jac<>-uchna, Jac<>-ulek, Franciszek
Fran<>-ek, Fran<>-u , Fran<>-uch, Fran<>-uchna, Fran<>-ulek [Kallas 2010: 171].

W przypisie badaczka za dodaje, e
podobnie ekspresywne rzeczowniki apelatywne z suksami -ek, -ka, -ko (z moliwoci reduplikacji) w zasadzie zamykaj acuchy sowotwórcze. Równie przymiotniki zawierajca suks
-ki (czasem podwojony), np. malutynieczki, zajmuj naln pozycj w acuchach derywatów
ekspresywnych [Kallas 2010: 171, tre przypisu 19].

321

Cho dwa ostatnie przykady nie s tak jednoznaczne ze wzgldu na terminologizacj
wyrazu czsteczka w drugim znaczeniu, które jest podstaw przymiotnika czsteczkowy (poprawne jest poaczenie dua czsteczka, np. biaka, czy maa czsteczka wodoru, co wskazuje na nieuaktywnianie elementu maoci w rozumieniu znaczenia terminu chemicznego czsteczka, ewidentnym zdrobnieniem jest leksem czsteczka 1.) i obserwowan wspóczenie zmian kierunku
motywacji sowotwórczej, której wiadectwem jest denicja wyrazu chusta w Uniwersalnym sowniku jzyka polskiego pod red. S. Dubisza: „dua chustka, zwaszcza suca kobietom do okrywania si” [Dubisz 2005: 443]. Podobne rónice w diachronicznym i synchronicznym opisie derywatów s nierzadkie, np. kódka  kóda, buka  bua [por. te Kleszczowa 2007].
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Materia zawarty w SGS nie potwierdza jednak tych spostrzee. czliwo
suksów z wygosowym elementem -k- nie ogranicza si jedynie do reduplikacji, czyli moliwoci przyczenia identycznego suksu, oraz innych przyrostków o takim samym elemencie wygosowym, np. uk(a)+k(a)d (deszczueczka),
enk(a)+k(a)d (stryjeneczka). Suksy o takiej budowie przyczaj bowiem aksy
przymiotnikowe -ow(y), -owat(y), np. i/yczk(a)+ow(y) (wieyczkowy), i/yczk(a)+
owat(y) (wieyczkowaty, rosiczkowaty, widliczkowaty), czk(o)+ow(y) (strzemiczkowy), aszek+ow(y) (wujaszkowy), i inne rzeczownikowe: uk(a)+ark(a) (deszczukarka), uk(a)+arni(a) (deszczukarnia), k(a)d+ówk(a) (kostkówka, kulkówka,
bonkówka)322. Nie mona wic udowodni , e zajmuj wycznie pozycj naln
i zamykaj dalsz derywacj. I cho sporadyczne potwierdzenia wymienionych
cigów oraz obecno terminów wród derywatów mog wskazywa na pewne
ograniczenie w derywacji, to jednak warto mie na uwadze to, e wyrazy pochodne
maj nisz frekwencj ni wyrazy podstawowe [Nagórko-Kufel 1978: 448, Kreja
2000: 57-58], a przynaleno derywatu do terminologii lub bycie deminutywem
jeszcze bardziej j obnia [Dugosz 2009: 180, 184].
Blokady nie powoduj te suksy -ek, -k(a)d i -k(o), które czsto przyjmuj
pozycj inicjaln i maj bogat prawostronn czliwo . I tak, suks -k(a) w funkcji deminutywnej czsto przycza formant -ow(y) (116 potwierdze) i -owat(y)
(58). Doczanie tego aksu nie wie si z trudnymi do przewidzenia zuboeniami struktury tematu, co czynioby proces derywacji znacznie trudniejszym,
a wystpowanie alternacji nie przynosi te takich utrudnie, poniewa wymiany
te z reguy maj charakter regularnych przeksztace.
Przykady prawostronnych pocze z suksami (wraz z obcieniem) prezentuje tabela:
Tabela 37. Prawostronna czliwo suksu -k(a)d [z pominiciem reduplikacji]
Prawostronne poczenia z suksami
rzeczownikowymi
k(a)d+owiec (6), np. doniczkowiec
k(a)d+arz (5), np. pytkarz
k(a)d+i/yn(a) (5), np. chustczyna
k(a)d+arni(a) (3), np. cholewkarnia
k(a)d+ówk(a) (3), np. kulkówka
k(a)d+arz+sk(i) (2), np. cholewkarski
k(a)d+ark(a) (4), np. dziurkarka

Prawostronne poczenia z suksami
przymiotnikowymi
k(a)d+ow(y) (97), np. doniczkowy
k(a)d+owat(y) (42), np. dziurkowaty
k(a)d+owat(y)+o (6), np. miseczkowato
k(a)d+ow(y)+o (4), np. choinkowo
k(a)d+k(a)d+ow(y) (4), np. czsteczkowy
k(a)d+owan(y) (3), np. perekowany
k(a)d+ k(a)d+owat(y) (3), np. rureczkowaty
n(a)+ k(a)d+owat(y) (2), np. panieneczka
k(a)d+ast(y) (2), np. baczasty
k(a)d+owat(y)+o (2), np. grudkowato 

ródo: badania wasne
322

Cho naley zaznaczy , e s to przykady sów nienalecych do sownictwa wspólnoodmianowego: pierwsza formacja przykad to derywatu rodowiskowego, a pozostae dwa wyrazy
pochodne to terminy zoologiczne (i derywaty onomazjologiczne).
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Liczne s te przykady cigów powiadczonych tylko jeden raz: 15 z udziaem suksów rzeczownikowych i 10 z przymiotnikowymi323. I cho te cigi maj
pojedyncze egzemplikacje materiaowe, to jednak rónorodno pocze oraz
wielo potwierdze ukadów z aksami przymiotnikowymi, o których bya mowa
wczeniej, wskazuj na brak ogranicze w prawostronnej czliwoci324.
Suks -ek inicjuje a 52 ukady, w tym 39 cigów dwusuksalnych, 12 trójsuksalnych i 1 czterosuksalny. Spaja 7 cigów trójsuksalnych i 1 czterosuksalny. Z prawej strony czciej nastpuje przyczenie suksu -ow(y) (149 przykadów) ni reduplikacja. Nierzadko te pojawiaj si prawostronne poczenia
z aksem -owat(y) (55).
Przykady prawostronnych pocze z suksami (wraz z obcieniem) prezentuje tabela:
Tabela 38. Prawostronna czliwo suksu -ek [z pominiciem reduplikacji]
Prawostronne poczenia z suksami
rzeczownikowymi
ek+arz (6), np. drkarz
ek+owni(a) (3), np. pykownia
ek+arni(a) (2), np. kilimkarnia
ek+ownic(a) (2), np. groszkownica
ek+ówk(a) (2), np. groszkówka

Prawostronne poczenia z suksami
przymiotnikowymi
ek+ow(y) (130), np. bbenkowy
ek+owat(y) (47), np. baldaszkowaty
ek+ow(y)+o (8), np. buraczkowo
i/yk+ek+ow(y) (4), np. koszyczkowy
ek+ek+ow(y) (3), np. sznureczkowy
ek+owat(y)+o (3), np. daszkowato
ek+owat(y)+o (3), np. stokowato 
ek+ow(y)+ec (2), np. bbenkowiec

ródo: badania wasne

Jednorazowe potwierdzenia cechuj a 11 pocze z innymi suksami rzeczownikowymi i 9 cigów z aksami przymiotnikowymi.
Suks -k(o) rozpoczyna 18 cigów dwusuksalnych, 8 trójsuksalnych
i 2 czterosuksalne. Podobnie jak wczeniej omówione przyrostki z prawej strony
najczciej przycza suksy przymiotnikowe: -ow(y) (35 potwierdze) i -owa323
Rzeczownikowe: k(a)d+acz (dziurkacz), k(a)d+arstw(o) (babkarstwo), k(a)d+atk(a) (krupczatka), jer(a)+k(a)d+k(a)d (tabakiereczka), i/yn(a)+k(a)d+k(a)d (pierzyneczka), k(a)d+nic(a) (misecznica), k(a)d+nik (misecznik), k(a)d+o (onko ), k(a)d+owani(e) (kratkowanie), k(a)d+ow(e)
(kieszonkowe), k(a)d+arz+k(a) (bramkarka), k(a)d+arz+stw(o) (cholewkarstwo), k(a)d+nik+ow(y)
(rurecznikowy); al<ny>+x+k(a)d+ow(y) (centralkowy), i/yn(a)+k(a)d+ow(y) (dolinkowy), k(a)d+arsk(i) (skrzynkarski), ul(a)+k(a)d+ow(y) (babulkowy), u(a)+k(a)d+ow(y) (fabukowy), k(a)d+i/yst(y)
(baczysty), k(a)d+n(y) (babeczny), k(a)d+ow(y)+ec (kieszonkowiec), k(a)d+ow(y)+k(a)3 (kupkówka), k(a)d+ow(y)+<ec>+stw(o) (kieszonkostwo).
324
Cho spotykamy w materiale przykady uci , które towarzysz przyczaniu suksów
z elementem -k-, co nie pozwala wyróni np. ukadu: k(a)d+tk(o) czy k(a)d+uszk(a), poniewa
pierwszy przyrostek jest odejmowany (DZIEWCZYNA 1.  dziewczynka 1.
dziewczy<>tko,
DZIEWCZYNA 1.  dziewczynka 1.
dziew<>uszka). Mog one jednak wynika z chci skrócenia podstawy.
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t(y) (9 razy). Wykazuje prawostronn czliwo take z 9 suksami rzeczownikowymi (-aj, -ank(a), -arni(a), -arz, -ok, -owicz, -owiec, -ówk(a), -arstw(o))
i 4 przymiotnikowymi (-an(y), -n(y), -owan(y), -owit(y)). Poczenia te zwykle
maj jednokrotne lub dwukrotne potwierdzenie w materiale.
Naley pamita , e suksy -k(a)d, -ek i -k(o) tworz deminutiwa, w których
znaczeniu niewielkich wymiarów desygnatu czsto towarzyszy nacechowanie ekspresywne, cho nie jest ono obligatoryjne. Reduplikacja tych aksów, wystpujca
w zdrobnieniach drugiego stopnia, wie si jednak zawsze z nacechowaniem
budowanej struktury, zwykle dodatnim. Poza tym nie mona mówi o penej reduplikacji, poniewa mamy do czynienia z alternacj, której efektem jest powstanie
struktur -aczek, -aczk(a), -eczk(o). Nie wystpuj cigi -kk(a), -ekek/-ekk i -kk(o).
Wystpuj jednak pewne ograniczenia dotyczce lewostronnej czliwoci
cigu -eczk- (-eczk(a)/-eczk(o)/-eczek), motywowane niechci do powtarzania grup
gosek, podobnych pod wzgldem fonetycznym: -czeczek/-czeczk(a)/-czeczk(o);
-eczek/-eczk(a)/-eczk(o), deczek/-deczk(a)/-deczk(o) czy wprawdzie odnotowanych, ale sporadycznie grup -szeczek/-szeczk(a)/-szeczk(o) [por. Szymanek
2010: 262; Szymanek, Derkach 2005: 102; Manova, Winternitz 2011]. Tematy
z wygosowymi goskami k, g, ch nie s wic podstawami zdrobnie drugiego
stopnia, tworzonych w wyniku reduplikacji suksów -k(a)d, -k(o) i -ek, np. lok,
smuga, oko. Poczenia te mog wystpi jednak we eksji (maj wic inny charakter), o czym wspomina Bogdan Szymanek, podajc przykady takich form,
np. ksieczek, rzeczek [Szymanek 2010: 264; Szymanek, Derkach 2005: 103].
Nie jest te wykluczone, e zdrobnienia tego typu istniej w jzyku mówionym,
a róda sownikowe nie odnotowuj ich ze wzgldu na pewn potencjalno i niewtpliwe nacechowanie ekspresywne [por. Szymanek, Derkach 2005; Szymanek
2010: 258-265].
Wygosowa goska -k- wystpujca w ekspresywnych suksach (-yczk(a),
-uk(a), -ek(a), -ynk(a), -uszk(a), -ek(o), -uszk(o), -czk(o), -tk(o), -aszek) równie nie ogranicza ich prawostronnej czliwoci z przyrostkami. Moliwoci
rozbudowywania struktur istniej, jednak nie zawsze chcemy z nich skorzysta .
By moe albo nie potrzebujemy wzmacniania nacechowania dodatniego, albo
osigamy je w inny sposób (np. doczajc preksy lub budujc zoenia z elementami super, ekstra itp.). W dobie wulgaryzacji jzyka i obniania progu przyzwoitoci ceni si raczej odmienny biegun ekspresji. Zmienia si nawet jzyk
kobiet i dzieci, w których tradycyjnie istniay zdrobnienia oraz liczne wyrazy
spieszczajce i nacechowane dodatnio [por. Handke 2006, 2007].
Lewostronna czliwo przyrostków ekspresywnych ogranicza si zaledwie
do suksu tej samej grupy: -uni(o) (tatucio), aksu -m(a) (mamusia, mamunia, mamcia), -ew<icz> (królewitko), -i/yst(a) (arty citko) oraz przymiotnikowego formantu -n(y) (naboni , poboni , dowcipni ). Lewostronna za czliwo deminutywnych suksów -k(a) i -ek zostaa ju przedstawiona w postaci
wykresu.
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Podobn lewostronn czliwo przejawia deminutywny suks -k(o). Oprócz
wspomnianej ju reduplikacji spotykamy poczenia z aksem -i/yd(o) (5, np.
prawideko, wierszydeko) oraz pojedyncze egzemplikacje ukadów: stw(o)+k(o)
( wistewko), tw(o)+k(o) (ksistewko a. ksistewko), ul(o)+k(o) (mulko), cz()
+k(o) (kurcztko), l()+k(o) (koltko), n(o)+k(o) (drewienko).
Bogatszy repertuar lewostronnych pocze cechuje aks -i/yk w funkcji zdrabniajcej. Przycza on kilka przyrostków: najczciej -ec (ec+i/yk: 4 egzemplikacje, np. skarbczyk, kopczyk; ow(y)+ec+i/yk: lodowczyk, parowczyk), -ant (3, np.
muzykancik, komediancik), -arz (arz+i/yk: terminarzyk, narciarzyk; wi(a)+arz+i/yk:
relikwiarzyk), -al (rogalik), -a (mszalik), -at (problemacik), -es (frazesik), -i/ycz
(paniczyk), -jon (medalionik), -on (frontonik), -tas (obertasik), -us (garbusik), -uz
(Francuzik)325.
Su ksy wnoszce nacechowanie ujemne
Prawostronna czliwo suksów wnoszcych nacechowanie ujemnie ogranicza
si do kilku suksów rzeczownikowych: -k(a)d, -k(a)3, -ek, -i/ysk(o), -k(o), -czyk
i przymiotnikowego -ow(y). Oto peny wykaz realizowanych pocze
326

Tabela 39. Prawostronna czliwo suksów wnoszcych nacechowanie pejoratywne
Suks

Cigi

Przykad

-uch

uch+sk(i) (1)

makuchowy

-uchn(a)

uch(a)+i/yn(a) (1)

dziewuszyna

uch(a)+i/ysk(o) (1)

dziewuszysko

uch(a)+n(a) (1)

ciotuchna

us+ek (1)

garbusek

us+k(a)3 (1)

krakuska

us+k(a) (1)

garbuska

us+i/yk (2)

garbusik

us+ostw(o) (1)

ajdusostwo

as+ek (4)

dowcipasek

-us

-as
-id(o)

-al323

id(o)+k(o) (5)

wierszydeko

id(o)+ow(y)+o (1)

prawidowo 

id(o)+ow(y)+o (1)

prawidowo

al+isk(o) (1)

drgalisko

325
Warto doda , e suks -i/yk w innych funkcjach wykazuje odmienn lewostronn czliwo ,
zwaszcza z przyrostkiem -n(y) (bardzo liczne egzemplikacje, np. bezbonik, zazdro nik, wodnik,
le nik, srebrnik) i jego rozszerzonymi wariantami, np. -i/yczn(y) (np. organicznik).
326
Odnotowano 6 przykadów prawostronnej czliwoci z innymi suksami, jednak w tych
konstrukcjach przyrostek -al nie wnosi nacechowania ekspresywnego, np. góralka, drwalnictwo,
rogalik.
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-i/yn(a)324

i/yn(a)+k(a)d (17)

gowinka

i/yn(a)+k(a)d+k(a)d

pierzyneczka

-acz325

acz+ek (4)

kudaczek

ródo: badania wasne
327328

Inne suksy wnoszce ujemne nacechowanie ekspresywne: -ol, -ok329, -i/yzn(a)
nie przyczaj prawostronnie przyrostków lub nie wystpuj w badanym materiale, np. -och330.
Lewostronna czliwo omawianej grupy przyrostków jest w wikszoci
uboga. Jedynie suks -i/yn(a) w funkcji tworzenia ekspresiwów czy si z 10
przyrostkami, z czego tylko 3 poczenia maj po 3 przykady (ak+i/yn(a)331, np.
dzieciaczyna, k(a)3+i/yn(a), np. jesionczyna, arz+i/yn(a)332, np. aptekarzyna), reszta
egzemplikowana jest jednokrotnie333, podobnie aks -uch (sk(i)+uch: mieszczuch).
Su ksy wielofunkcyjne
Suks -ak jest aksem wielofunkcyjnym. Wnosi nacechowanie potoczne, a niekiedy równie ekspresywne, do derywatów modykacyjnych i niektórych grup
odrzeczownikowych derywatów mutacyjnych334. Buduje nazwy istot modych,
gównie zwierzt, np. psiak, rzadziej osób, np. Cyganiak, oraz inne ekspresywne
derywaty modykacyjne, np. studenciak, krewniak335, oraz mutacyjne, np. pismak,
gumiak [por. Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 156-158].
Nacechowanie ekspresywne wnosi równie do derywatów odprzymiotnikowych – atrybutywnych nazw osób, np. ysak, pewniak, struktur zuniwerbizowanych
(np. ogólniak, letniak), nazw mieszkaców miejscowoci pooonych w Polsce336
327
Tylko w funkcji tworzenia derywatów pejoratywnych; w innych funkcjach do rónorodne cigi, np. i/yn(a)+arz (doliniarz), i/yn(a)+i/ysk(o) (jeynisko), i/yn(a)+ow(y) (olszynowy).
328
Tylko w funkcji ekspresywnej.
329
W materiale odnotowany jest tylko jeden derywat z suksem -ok: jabcok. SGS-2 nie notuje derywatu wsiok.
330
SGS-2 nie notuje derywatu wsioch (pochodnego od rzeczownika wie ).
331
Poczenie to realizowane jest równie w ukadzie z uciciem pierwszego suksu: <ec>
+ak+i/yn(a) (chopaczyna).
332
Poczenie to jest równie elementem duszego cigu: nik+arz+i/yn(a), o jednoelementowym obcieniu (dziennikarzyna).
333
Oto te cigi: er+i/yn(a): reporterzyna, i/yk+i/yn(a): sklepikarzyna, k(a)d+i/yn(a): sukienczyna, ówk(a)+i/yn(a): zotówczyna, uchn(a)+i/yn(a): dziewuszyna, ul(a)+i/yn(a): babulina,
ek+i/yn(a): czeczyna.
334
W nowszych ujciach sowotwórczych pisze si o jego funkcji pragmatycznej – por. np.
Kapro-Charzyska 2007, Nagórko 2002: 211-212.
335
Wyraz ten jest wymieniony przez Grzegorczykow i Puzynin jako przykad derywatu
ekspresywnego, podobn kwalikacj podaje USJP, inaczej SJPD (i za nim SGS-2).
336
Z pominiciem nazw mieszkaców regionów (lzak, Warmiak, Sybirak), pastw (Austriak,
Bo niak), nazw zesaców (sybirak).
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(w opozycji do neutralnych z suksem -anin, np. warszawianin – warszawiak).
Wspóczenie uytkownicy jzyka nie zawsze odczuwaj potoczno niektórych
derywatów, zwaszcza nazw istot modych, np. kurczak, rebak i nazw mieszkaców, np. warszawiak.
Jeli zestawimy dane dotyczce czliwoci suksu -ak w funkcji budowania
struktur ekspresywnych i potocznych oraz innych, pozbawionych takiego nacechowania, to moemy zaobserwowa pewne rónice pomidzy tymi dwoma grupami.
Tabela 40. Prawostronna czliwo suksu -ak337338339340
-ak–ekspr./–pot.

-akpot./ekspr.
Przyczany
suks
-ek

-k(a)
-k(i)

-i/yn(a)
-i/ysk(o)

-ówk(a)

Cig

Liczba
powiadcze

Przykad

Liczba
powiadcze

Przykad

12

rebaczek

11

chlebaczek

(y)+ak+ek

0

------------

1

krglaczek

(y)+ak+ow(y)

0

-----------

1

krglakowy

n(y)+ak+ek

2

elaniaczek

2334

ziemniaczek

n(o)+<an>(y)+ak+ek

0

----------------

1

drewniaczek

<ec>+ak+ek+ owat(y)

0

--------------

1

chopaczkowaty

ak+ k(a)

5

biedaczka

5

lzaczka

n(y)+ak+k(a)

1

krewniaczka

1

chrze niaczka335

ak+ek

ak+k(i)

8

sztubacki

6

krzyacki

ak+k(i)+o

1

cudacko 

0

--------------

ak+k(i)+o

1

cudacko

1

dworacko

n(y)+ak+k(i)

2336

krewniacki

0

--------------

ak+i/yn(a)

2

ptaczyna

0

--------------

<ec>+ak+i/yn(a)

0

--------------

1

chopaczyna337

ak+i/ysk(o)

2

biedaczysko

0

------------

n(y)+ak+i/ysk(o)

0

---------------

2

ziemniaczysko 1.,2

<ec>+ak+i/ysk(o)

0

--------------

1

chopaczysko

ak+ówk(a)

0

---------------

1

rybakówka

337
Za SGS-2 i Grzegorczykow, Puzynin [1979] opisuj derywat chrze niak jako neutralny
stylistycznie (inaczej USJP).
338
Jw.
339
Derywat pancerniak naley do sownictwa rodowiskowego, wojskowego i jest struktur
zuniwerbizowan (onierz wojsk pancernych) i na tej podstawie zosta zaliczony do wyrazów
pochodnych z potoczno-ekspresywnym suksem -ak.
340
Sownikowa charakterystyka stylistyczna derywatu chopak zalena jest od znaczenia: 1.
‘chopiec’, 2. pot. ‘mody mczyzna’ (podobnie jego podstawy: wyrazu chopiec, por. SJPD).
Podstaw dalszych derywatów jest wyraz neutralny (w nacechowanych potocznoci wyrazach
chopiec i chopak nastpuje ucicie suksu -ec i -ak (podobnie w innych derywatach, np. bieda
biedak
bieda , std nie s odnotowane w zestawieniach).
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-ark(a)

n(y)+ak+ark(a)

0

----------------

1

ziemniaczarka

-arni(a)

n(y)+ak+arni(a)

0

---------------

1

ziemniaczarnia

-tw(o)

ak+tw(o)

5

cudactwo

4

rybactwo

n(y)+ak+tw(o)

0

---------------

1

wodniactwo rod.

ak+ow(y)

0

-------------

9

-ow(y)

komórczakowy
338

i/yw(o)+ak+ow(y)

0

-----------------

1

eliwiakowy

-aln(y)

ak+aln(y)

1

maniakalny

0

---------------

-an(y)

n(y)+ak+an(y)

0

--------------

2

ziemniaczany 1., 2

-owat(y)

ak+owat(y)

0

--------------

2

widakowaty

-n(y)

ak+n(y)+e

1

cudacznie

0

---------------

ak+n(y)+o

1

cudaczno 

0

----------------

ródo: badania wasne
341

Po pierwsze, cigi z udziaem suksu w funkcji ekspresywno-potocyzacyjnej charakteryzuj si ubog prawostronn czliwoci, która ogranicza si do
suksów tworzcych zdrobnienia i budujcych struktury ekspresywne oraz aksu
-tw(o), charakterystycznego dla nazw cech. Przymiotniki za s tworzone gównie
z udziaem przyrostka -k(i). Po drugie, przyrostek -akpot./ekspr. nie buduje dugich
ukadów, najczciej spotykamy ukady dwusuksalne, w przeciwiestwie do
pozbawionego nacechowania aksu -ak, który jest czci duszych cigów. Po
trzecie, nie wystpuj w pierwszej grupie derywatów poczenia z bardzo produktywnym przyrostkiem -ow(y), który jest odnotowany wród wyrazów pochodnych
z aksem -ak–ekspr. /–pot.
Warto doda , e w grupie derywatów neutralnych spotykamy liczne terminy zoologiczne (dziobak), botaniczne (jdrzak, komórczak), medyczne (nazwy nowotworów, np. misak i inne, np. kaszak), mineralne (elaziak), lene (dziuplak), chemiczne
(saletrzak), antropologiczno-architektoniczne (pi ciak) i techniczne (eliwiak).
Lewostronna czliwo suks -ak nie jest licznie powiadczona, poza poczeniami z przymiotnikowym przyrostkiem -n(y). Efektem czsto jest powstanie
korpusów suksalnych -czak, -niak.
Tabela 41. Lewostronna czliwo suksu -ak
-ak –pot./–ekspr.

-akpot./ekspr.
Przyczany
suks
-k(a)d

Cig

k(a)d+ak

Liczba
powiadcze
0

Przykad
--------------

Liczba
powiadcze
1

Przykad
pochewczak

-k(o)

k(o)+ak

0

--------------

1

jabczak

-ówk(a)

ówk(a)+ak

0

--------------

1

siatkówczak

341
Derywat eliwiak naley do sownictwa technicznego (hutniczego) i na tej podstawie zosta
zaliczony do wyrazów pochodnych z suksem -ak–ekspr./–pot.
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eniec+ak

0

--------------

1

krowieczak

-i/yn(a)

i/yn(a)+ak

0

--------------

4

ziarniniak

-n(o)

n(o)+ak

--------------

2

drewniak

--------------

1

drewniaczek

-eniec

n(o)+<an>(y)+ak+ek

0

-n<ik>

n<ik>+<tw>(o)+ak

0

--------------

1

hutniak

-o

o+ak

1

kolak339

0

--------------

-cz()

cz()+ak

1

kurczak

0

--------------

-e

e+ak

1

wapniak 3.*

2

mi niak
340

-i/yw(o)

i/yw(o)+ak+ow(y)

0

---------------

1

eliwiakowy

-i/yzn(a)

sk(i)+i/yzn(a)+<an>(y)
+ak

0

--------------

1

paszczyniak

-uliz(owa )

uliz(owa )+ak

0

--------------

1

okulizowa

-ow(y)

ow(y)+ak341

1

Kresowiak

0

--------------

-n(i)

n(i)+ak

1

spodniak342

0

-n(y)

-(y)

-------------343

n(y)+ak+ek

2

elaniaczek

2

ziemniaczek

n(y)+ak+an(y)

0

--------------

2

ziemniaczany 1., 2.

n(y)+ak+tw(o)

0

---------------

1

wodniactwo rod.

n(y)+ak+ark(a)

0

---------------

1

ziemniaczarka

n(y)+ak+arni(a)

0

---------------

1

ziemniaczarnia

n(y)+ak+i/ysk(o)

0

---------------

2

ziemniaczysko 1.,2.

n(y)+ak+k(i)

2344

krewniacki

0

--------------

n(y)+ak+k(a)

1

krewniaczka

1

chrze niaczka345

n(y)+ak

10

odwaniak

11

boczniak

o...(y)+ak

1

okrglak 2.

1

okrglak1

(y)+ak+ek

0

------------

1

krglaczek

(y)+ak+ow(y)

0

-----------

1

krglakowy

ródo: badania wasne342343344345346347348

342

Za Grzegorczykow, Puzynin [1979: 157] opisuj derywat kolak jako nacechowany
ekspresywnie (w USJP kwalikator pot.; inaczej SGS).
343
Derywat eliwiak naley do sownictwa technicznego (hutniczego) i na tej podstawie zosta
zaliczony do wyrazów pochodnych z neutralnym suksem -ak.
344
Dwa inne derywaty, których podstaw sa przymiotniki z suksem -ow(y), trac ten aks
w chwili doczenia suksu -ak (nerw
nerwowy
nerwiak, tygiel
tyglowy
tyglak rod.).
345
Sowo rodowiskowe (‘spodnia deska skrzyni wozu’, inaczej ‘dennica, poddennica’).
346
Za SGS i Grzegorczykow, Puzynin [1979] opisuj derywat chrze niak jako neutralny
stylistycznie (inaczej USJP).
347
Derywat pancerniak naley do sownictwa rodowiskowego, wojskowego i jest struktur
zuniwerbizowan (onierz wojsk pancernych) i na tej podstawie zosta zaliczony do wyrazów
pochodnych z potoczno-ekspresywnym suksem -ak.
348
Jw.
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Atributiva odrzeczownikowe z suksem -acz, opisywane przez H. Satkiewicz
jako struktury potoczne [Satkiewicz 1978: 163], s do licznie reprezentowane
w badanym materiale, jednak nie staj si one podstawami derywatów kolejnych taktów (poza jednym wyjtkiem (siacz siaczka)349. Cho przyrostek -acz w innych
funkcjach wystpuje w 16 ukadach suksalnych (por. podrozdzia nastpny).
5.7.1.2. Su ksy terminologiczne
O odmiennoci terminologii wzgldem reszty sownictwa bya ju mowa w rozdziale 5.6. Czynniki semantyczne. W tym miejscu warto przypomnie , e inno ta
dotyczy genetycznej obcoci znacznej czci terminów i odrbnoci sowotwórczej,
która jest widoczna zwaszcza w terminologii chemicznej, dysponujcej swoistymi
rodkami sowotwórczymi [por. np. Gajda 1990: 72, 84]. Rzeczywicie, obecno
niektórych suksów w strukturze derywatu przywouje okrelon dziedzin nauki
czy techniki, np. obce genetycznie suksy -al2350 i -an s charakterystyczne dla
terminów chemicznych, motywowanych sowotwórczo.
Niektóre suksy pojawiaj si w wyrazach pochodnych bdcych terminami
pokrewnych czy zblionych dziedzin, np. przyrostek -o jest obecny w terminach
geogracznych i geologicznych (maro i zmarzo), jednak ze wzgldu na ma
liczb derywatów, w których wystpuje, trudno go uzna za typowy wykadnik
terminologii tych dziedzin. Z kolei aks -k(i), pojawiajcy si czsto w derywatach nalecych do terminologii górniczej, rolniczej, budowlanej i technicznej,
doczany jest w tej funkcji do tematów czasownikowych i w materiale odrzeczownikowym nie jest powiadczony351.
Przyjrzyjmy si kilku grupom derywatów o znaczeniu terminologicznym,
utworzonych w wyniku suksacji.
Su ksy charakterystyczne dla terminologii chemicznej
Zwykle za typowe suksy wystpujce w terminach chemicznych uznaje si obce
genetycznie przyrostki -al2, -an, -i/yn(a)2 oraz rodzimy aks -aw(y).
Formant -al2 nie tworzy ukadów suksalnych. Tak waciwo ma rodzimy
aks -al1 wystpujcy w nazwie mieszkaca (góral)352, odobiektowym wykonawcy
349

By moe zadecydowao o tym znaczenie podstawy: sia czowieka jest postrzegana jako
cecha dodatnia, a ponadto wyraz siaczka ma znaczenie przenone ‘kobieta o niezwykej sile moralnej’ [SJPD], forma eska te staa si tytuem noweli S. eromskiego, która jest w kanonie
lektur szkolnych. Wspóczenie sowo siacz jest niezwykle popularne (jako polski odpowiednik
angielskiego wyrazu strongman) w tekstach dotyczcych zawodów i konkurencji, nawizujcych
do dawnych ludowych zwyczajów.
350
W przeciwiestwie do rodzimego suksu budujcego derywaty ekspresywne.
351
Rzeczownikowy suks -k(i) wystpuje w zdrobnieniach od pluraliów tantum (oko
okulary
okularki), przymiotnikowy – bardzo licznie – w przymiotnikach odrzeczownikowych (krzy
Krzyak
krzyacki).
352
Powiadczone s ukady: al+k(a)+k(a)d (góraleczka), al+sk(i)+i/yzn(a) (góralszczyzna),
al+czyk (góralczyk) i al+ek (góralek).
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czynnoci (odrzeczownikowy; drwal)353, derywacie odrzeczownikowym o znaczeniu podobiestwa (rogal)354, rzadziej tworzy struktury ekspresywne355 (por. podrozdz. 5.7.1.1.). I cho istnieje kilka wyrazów pochodnych powstaych z udziaem tego obcego aksu (w wikszoci to terminy chemiczne356: chloral, chromal,
amonal), to jednak nie motywuj one kolejnych derywatów.
Z kolei przyrostek -an jako skadnik terminów chemicznych wykazuje jedynie prawostronn czliwo z suksem przymiotnikowym -ow(y), np. azotanowy,
krzemianowy, octanowy; inaczej ni -an, wystpujcy w nazwach osób, zwykle
do starych, np. zakrystian, lub historyzmów, np. kasztelan, upan II, które prawostronnie przyczaj przyrostki357 -sk(i) (np. kasztelaski), -k(a) (np. zakrystianka),
-j(a) (np. upania358), -i/yc: kasztelanic, -ow(a): kasztelanowa, a w ukadzie niecigym z aksem -stw(o): an+x+stw(o) (upan
nadupan
nadupastwo).
Czsto te wymienia si przymiotnikowy suks -aw(y) jako typowy wykadnik
przymiotników bdcych skadow terminów chemicznych (zwykle w opozycji,
np. kwas siarkowy – kwas siarkawy). Jednak formant ten ma take inne funkcje:
buduje liczne odprzymiotnikowe formacje gradacyjne o znaczeniu intensywnoci
poniej normy, np. sodkawy (por. Kallas 1984: 437-439), które nale do polszczyzny ogólnej, i struktury odrzeczownikowe (odrezultatywne), np. krwawa rana.
Przegld czliwoci omawianego suksu, uwzgldniajcy semantyk derywatów,
ujawnia, e przymiotniki o znaczeniu terminologicznym nie buduj cigów, najprawdopodobniej ze wzgldu na brak potrzeb nazewniczych i powolne wycofywanie si struktur z przyrostkiem -aw(y) z uycia359. Bogata czliwo cechuje
za przyrostek -aw(y) w innych funkcjach360.
Niekiedy waciwoci semantyczno-stylistyczne przyrostków nie s wyraziste,
np. aks -i/yn(a) z jednej strony buduje terminy chemiczne (suks genetycznie
obcy), a z drugiej – sownictwo ekspresywne, potoczne (suks rodzimy). Materia
dostarcza zaledwie kilka przykadów cigów z udziaem terminologicznego
przyrostka -i/yn(a): i/yn(a)+ow(y) (kokainowy, oleinowy, cyjaninowy, brynowy,
353

Powiadczone s ukady: al+nictw(o) (drwalnictwo), al+nik (drwalnik).
Derywaty petwal i nogal, przynalene do tej grupy, nie s podstaw wyrazów pochodnych.
Oba to terminy zoologiczne. Wyraz rogal motywuje zdrobnienie al+i/yk (rogalik).
355
Jedynie 2 ukady: al+ek (synalek) i al+i/ysk(o) (drgalisko).
356
W SGS-2 nie odnotowano jednego terminu chemicznego z suksem -al: magnal.
357
Podaj w kolejnoci od najliczniej potwierdzonych w materiale (3 razy) do pojedynczych
przykadów.
358
Derywat ten jest nawet podstaw kolejnego wyrazu pochodnego – zdrobnienia: kasztelanijka.
359
W obecnie obowizujcej terminologii chemicznej zrezygnowano ze stosowania nazw z suksem -aw(y) na rzecz zapisu z podaniem wartociowoci pierwiastka centralnego w zwizku
chemicznym, np. zamiast terminu kwas siarkawy – kwas siarkowy (IV), zamiast tlenek oowiawy
– tlenek oowiu (II).
360
Lewostronna ogranicza si do suksów -(y), -n(y), -at(y) i -sk(i), np. krgawy, bdnawy,
popielatawy, niebieskawy; prawostronna obejmuje przyrostki -o  (kdzierzawo ), -ec (zotawiec),
-nik (krwawnik), -k(a)3 (rudawka), -c(a) (askawca), -e (krwawie), -i/yc(a) (krwawica), -nik
(krwawnik), -o (zotawo), -e (askawie).
354
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tuberkulinowy, wanilinowy), i/yn(a)+i/yzm (kokainizm), i/yn(a)+i/yz(owa) si
(kokainizowa si), i/yn(a)+owat(y) (kokainowaty), i/yn(a)+arn(y) (solinarny)
oraz i/yn(a)+i/yst(a)+k(a) (kokainistka), n()+x+i/yn(a)+ow(y) (zmarzlinowy)
i ol+i/yn(a)+arni(a) (gazoliniarnia). Jedynie prawostronna czliwo z aksem
przymiotnikowym -ow(y) zyskaa potwierdzenia pochodzce z rónych gniazd,
reszta pocze jest odnotowana jednokrotnie. Derywaty w wikszoci s terminami (chemiczne, medyczne, biologiczne, botaniczne, geograczno-geologiczne,
górnicze i techniczne), jedynie kilka naley do sownictwa ogólnego zgodnie
z opisem sownikowym361 (kokainizm, kokainistka i kokainizowa si).
Su ksy w terminach przyrodniczych
W grupie tej mieszcz si suksy, które s czci derywatów bdcych terminami zoologicznymi i botanicznymi, rzadziej struktur przynalenych do dziedzin
pokrewnych: medycyny, owiectwa, biologii.
Aks -nic(a) wystpuje w wielu terminach, np. morskich (dziobnica), owieckich (ocznica), budowlanych (kratownica 2.), lotniczych (kratownica 3.), technicznych (dyszownica) czy kolejowych (zbnica). Jednak najbogatsz egzemp ikacj
ma w grupie terminów zoologicznych i botanicznych. W tej grupie derywatów
wykazuje równie prawostronn czliwo z przyrostkami -owat(y) (np. dymnicowaty, szczytnicowaty, pawnicowaty, kapturnicowaty, abnicowaty), -owat(e) (dymnicowate, nocnicowate), -ówk(a) (nocnicówka). Tworzy bowiem liczne
nazwy symilatywne (w wikszoci terminy przyrodnicze), które staj si bazami
nazw grup rolin i zwierzt, tworzonych w sposób typowy dla zoologii i botaniki:
dodanie suksów -owat(y) lub -owat(e).
Jeeli zestawimy cigi, w których wystpuje omawiany suks, to zauwaymy
pewne zrónicowanie, które odpowiada specyce tworzonych derywatów. Suks
-nic(a) w derywatach o znaczeniach technicznych wykazuje odmienn czliwo
ni w terminach przyrodniczych. Znajdujemy przykady lewostronnej czliwoci
z przyrostkami -ow(y) (dyszownica, linownica) i poredniej (z udziaem innych
technik sowotwórczych) z aksem -ek (krkownica, ek+x+nic(a)) oraz prawostronnej czliwoci z suksem -ow(y) (np. dymnicowy), która jednak jest charakterystyczna równie dla historyzmów (popielnicowy) i wyrazów nalecych do
polszczyzny ogólnej ( rednicowy). Zdrobnienia s z kolei tworzone od nazw miejsc,
np. winnica winniczka, naczy, pudeek, np. cukiernica cukierniczka, przedmiotów, np. gromnica
gromniczka, funkcjonujcych w polszczy nie ogólnej.
Przyrostek -acz te licznie wystpuje w terminach zoologicznych, np. torbacz362, kwokacz, grzywacz, nosacz, szczerbacz, zbacz, co niewtpliwie wie si
361

Moim zdaniem to wyrazy ksikowe lub nawet przestarzae. Wspóczenie uywa si sów
narkomania, narkoman, narkomanka, narkotyzowa si oraz bardzo licznych wyrazów slangowych
(np. w subkulturze hiphopowej).
362
Podstaw tego derywatu jest wyraz w znaczeniu terminologicznym torba 3. a) zool.
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z podstawow funkcj tego suksu w derywatach odrzeczownikowych, tj. tworzeniem rzeczowników charakteryzujcych363. W procesie nadawania nazw zwierztom wane z punktu widzenia czowieka byy ich cechy zewntrzne, wygld
lub typowe zachowania, co widoczne jest w terminologii tej dziedziny, a take
w sownictwie botanicznym. Sporadycznie wyrazy te staj si podstawami dalszych derywatów, np. zbacz zbaczowate, gowacz gowaczowaty. Moemy
wic zaobserwowa prawostronn czliwo z aksami -owat(y) i -owat(e), które
bardzo czsto s wykorzystywane do tworzenia nazw rodzin w systematyce zwierzt i rolin364. Formant -acz buduje te wyrazy pochodne, które s elementami
terminologii innych nauk: zootechniki (brodacz [Sz 2.]) i owiectwa (opatacz)365,
wystpuje te w strukturach odczasownikowych w terminach z podobnego zakresu:
zamgawiacz le n. ogr. roln. i zapylacz ogr. oraz terminach technicznych: oliwiacz, prasowacz, odwodniacz, cewiarz (wók.). Nie wykazuje jednak bezporedniej czliwoci z suksami. Mona ewentualnie mówi o poredniej: w wyniku
udziau innych technik derywacyjnych (derywacji paradygmatycznej i preksacji), które przedzielaj procesy suksacyjne, powstaj korpusy suksalne zoone
z dwóch przyrostków: -awiacz (zamgawiacz, aw(y)+x+x+acz) i -lacz (nakre lacz,
l(i)+x+x+acz).
Najbardziej charakterystyczny jednak dla terminologii zoologicznej i botanicznej jest przyrostek -owat(e), który wystpuje wycznie w funkcji tworzenia
nazw rodzin zwierzt i rolin, o czym bya ju mowa wczeniej. Wykazuje on
lewostronn czliwo z suksami rzeczownikowymi: -nik (dzbanecznikowate,
gzewnikowate, mcznikowate), -owiec (granatowcowate, melonowcowate), -niak
(mczniakowate), -nic(a) (dymnicowate), -acz (zbaczowate), -ecznik (borecznikowate) i -ek (obrazkowate). W efekcie powstaj nastpujce korpusy dwusuksalne:
-nikowat-, -niakowat-, -nicowat-, -aczowat-, -ecznikowat-, -owcowat- i -ekowat-.
Zwraca uwag pewne podobiestwo gosek, które poprzedzaj suks -owat(y),
poniewa goski c i cz to funkcjonalnie (morfologicznie) mikkie odpowiedniki
goski k, a w derywatach s liczne przykady alternacji k : cz (zwaszcza w procesie reduplikacji -k-).
Aks -owat(y) bywa te doczany bezporednio do tematów rzeczowników
niemotywowanych: berberysowate, imbirowate, jaskrowate, majkowate, paziowate.
Jest to aks nalny, zamykajcy suksacj i dalsz derywacj sowotwórcz. Jego
przyczenie zawsze oznacza powstanie terminu przyrodniczego, nalecego do
grupy pluraliów tantum (por. przypis 364). By moe grupa ta jest liczniejsza,
poniewa opisy sownikowe derywatów z suksem -owat(y) zawieraj informacj dotyczc tego, e opisywane struktury wystpuj zwykle w liczbie mnogiej.
363

Por. podrozdzia o suksach wystpujcych w derywatach potocznych.
Sowniki czsto podaj fom z aksem -owat(y) wraz z informacj, e zwykle derywaty
z tym formantem wystpuj w liczbie mnogiej; niekiedy informuj, e wyraz ma tylko form
liczby mnogiej.
365
Oraz terminie wojskowym smugacz.
364
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Aks -owat(y), bardzo licznie reprezentowany w badanym materiale, nie jest
jednak suksem nalnym, nie koczy derywacji. Jego prawostronna czliwo
ogranicza si do trzech formantów: -o , -o i -i/yzn(a). Formacje z tymi przyrostkami s derywowane od przymiotników wyraajcych relacj porównania
‘podobny do’ lub ‘taki jak’, np. panienkowaty ‘taki jak u panienki’, lalusiowaty
‘podobny do lalusia’ [por. Kallas 1984: 423], nie nale jednak do terminologii zoologicznej ani botanicznej. Suks -owat(y) budujcy terminy wykazuje –
podobnie jak przyrostek -owat(e) – tylko lewostronn czliwo , prawostronna
jest zablokowana. Z lewej strony wystpuj te suksy budujce zwykle dwusuksalne korpusy o budowie zblionej do budowy korpusów z suksem -owat(e).
Spotykamy tu aksy z nastpujcymi goskami wygosowymi:
x k: -ak ( luzakowaty, widakowaty), -nik (kubecznikowaty, wodnikowaty,
orzesznikowaty, rdestnicowaty, miesicznikowaty oraz w ukadach trójsuksalnych: ek+nik+owat(y): paciorecznikowaty, k(a)d+nik+owat(y): paecznikowaty), -aczek (pimaczkowaty), -ark(a) (pryszczarkowaty), -ank(a)
(psiankowaty, krowiankowaty), -k(a)3 (w trójsuksalnym ukadzie arz+k(a)3
+owat(y): szklarkowaty), -ówk(a) (borówkowaty, miodówkowaty);
x c: -nic(a) (pawnicowaty, kapturnicowaty, krzewincowaty, abnicowaty,
krzyownicowaty, szczytnicowaty), -owiec (kasztanowcowaty, sagowcowaty),
-ec (trójsuksalny cig ow(y)+ec+owat(y): aszowcowaty), -eniec (godziecowaty, abiecowaty);
x cz: -acz (gowaczowaty);
x rz: arz (pilarzowaty);
x l: -el (torbielowaty)366.
Te ukady wystpuj wycznie w terminach zoologicznych i botanicznych.
Inne cigi suksów nie s ju tak wyraziste, poniewa albo buduj terminy tylko
w lewostronnym poczeniu z innym przyrostkiem (-i/yc(a) tylko w trójsuksalnym cigu n(y)+i/yc(a)+owat(y): skalnicowaty i -i/yk, te w trójsuksalnym cigu
n(y)+i/yk+owat(y): dennikowaty), albo oprócz terminów konstytuuj równie
sownictwo ogólne: -i/yc(a): turzycowaty, bagnicowaty, oleinowaty, ale te ptlicowaty, -i/yk: kokainowaty, ale i kotlinowaty. Lewostronne poczenia z suksami
-ek i -k(a)d czciej wystpuj w sownictwie ogólnym ni terminologicznym.
W ukadach opisujcych tylko derywaty terminologiczne spotykamy wic
korpusy suksalne identyczne z waciwymi dla ukadów z suksem -owat(e):
-nikowat-, -ecznikowat-, -aczowat-, -nicowat-, -owcowat-, podobne do nich: -akowat-, -aczkowat-, oraz nieco inne: -arkowat-, -ankowat-, -elowat-, -arzowat-,
-ecowat-. Mona wic je uzna za reprezentacje cigów typowych dla terminów
zoologicznych i botanicznych.
Terminy przyrodnicze to w duej czci nazwy symilatywne, rodzajowe, rzadziej odmiejscowe. W nazwach symilatywnych wykorzystuje si porównanie jako
366

Tu ju derywat torbiel jest terminem (1. med., 2. ogr. le n.).
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wany mechanizm nominacyjny, std terminy botaniczne i zoologiczne, przynalene do tej grupy, zawieraj informacje dotyczce wygldu zwierzt i rolin,
wskazuj na cechy wane z punktu widzenia czowieka: kolor, ksztat, waciwo powierzchni. Typowymi formantami tej klasy derywatów s suksy: -owiec,
-ówk(a), -ic(a), -ak i -niak [por. Grzegorczykowa, Puzynina 1984: 385]. Pierwszy
z nich suy te do tworzenia nazw rodzajowych, w tym nazw gatunków, rodzajów rolin (gównie drzew) i zwierzt oraz terminów medycznych.
Przyrostek -owiec sporadycznie tylko wystpuje w ukadach suksalnych:
prawostronnie przycza przyrostek -owat(e) (granatowcowate), -owat(y) (sagowcowaty), -ow(y) (gronkowcowy, paciorkowcowy), lewostronnie -i/yk (orlikowiec),
-k(a)d (nitkowiec), a w terminach biologicznych równie -ni(a) (owodniowiec),
-nik (lasecznikowiec). Z reguy jednak wystpuje samodzielnie i doczany jest
bezporednio do tematów rzeczowników niemotywowanych (bardzo liczne przykady terminów botanicznych – 29, zoologiczne –18 oraz inne, np. chemiczne).
Podobna czliwo cechuje przyrostek -ówk(a) generujcy terminy botaniczne,
zoologiczne, biologiczne i medyczne. Odnotowane s prawostronne poczenia
z suksami -ak (siatkówczak med.), -owat(y) (miodówkowaty zool.), -ow(y)367
(rogówkowy med., siatkówkowy  siatkówka 1. anat. zool.) i lewostronne z aksem -i/yn(a) (pajczynówka anat.), -k(a)3 ( liwkówka zool.), -k(a)d (bonkówka
zool., kulkówka zool.), -i/yk (konikówka anat.). Jednak poczenia te nie maj
wielu potwierdze, zwykle mona poda jeden przykad, rzadziej dwa. Bardzo
liczne s powiadczenia czliwoci z tematem rzeczowników niemotywowanych. Derywaty bdce terminami przyrodniczymi maj a 23-procentowy udzia.
Najliczniejsz grup stanowi terminy zoologiczne: 15% wszystkich derywatów
z suksem -ówk(a), doczanym bezporednio do tematu rzeczownika niemotywowanego.
Zblione waciwoci wykazuje aks -i/yc(a) w terminach zoologicznych
i botanicznych. Mona zaobserwowa prawostronne poczenia z suksami -owat(y) (oleicowaty zool., bagnicowaty bot., turzycowaty bot., skalnicowaty bot.),
a lewostronne z formantem -n(y) (sonecznica 1. bot., 2. zool.) oraz tematami
rzeczowników niemotywowanych (6 przykadów terminów zoologicznych i 8 –
botanicznych).
Nieco inne waciwoci ma suks -i/yc(a) tworzcy terminy medyczne. Do
czsto czy si z przymiotnikowym przyrostkiem -ow(y), np. nerczycowy, miadycowy, elazicowy, pylicowy, grzybicowy. Te odterminologiczne formacje stanowi  derywatów z formantem -ow(y), doczonym do przyrostku -i/yc(a).
Powiadczone jest te lewostronne poczenie z czci suksu -owiec, z elementem -ow- (bblownica). Bardzo czsto formant -i/yc(a) tworzy nazwy chorób, przynalene do terminologii medycznej i weterynaryjnej, które nie zawsze
367
Znacznie liczniejsze przykady derywatów nieterminologicznych, np. taksówkowy, dniówkowy, zotówkowy, lokówkowy (2 derywaty terminologiczne wobec 13 nieterminologicznych).
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s poddawane dalszym zabiegom sowotwórczym, np. robaczyca, róyca, jodzica,
srebrzyca, wgrzyca, miedzica, pcherzyca.
Formant -ak jest aksem wielofunkcyjnym, który moe suy midzy innymi
do derywowania sownictwa specjalnego, w tym interesujcych nas terminów
przyrodniczych. Wykazuje wtedy typow dla terminów zoologicznych i botanicznych prawostronn czliwo z aksem -owat(y) (widakowaty) oraz z przyrostkiem -ow(y) (komórczakowy, skorupiakowy, widakowy). Lewostronna czliwo
suksu -ak (w funkcji tworzenia terminów) nie jest licznie powiadczona, zwykle
wystpuj poczenia z przyrostkiem -n(y) (boczniak, ropniak), rzadziej -ówk(a)
(siatkówczak), -e (mi niak, wapniak 3. wet.), -i/yn(a) (ziarniniak), -eniec (krowieczak).
Do czsto omawiany aks wystpuje w strukturach, które nie s poddawane
dalszym zabiegom sowotwórczych, np. terminy zoologiczne (barciak, dziobak
2., pimak, pluskwiak, szaraczak, ziarniak 2.), botaniczne (jdrzak, dziobak 1.,
pdzlak, ziarniak 1., komórczak, skrzydlak 1.), medyczne (nazwy nowotworów,
np. misak, wókniak i inne, np. kaszak, perlak), lene (dziuplak), rybackie (palczak, paszczak).
Przyrostek -niak, wspótworzcy terminy botaniczne (mczniak) i medyczne
(kostniak), wykazuje czliwo tylko z aksem -owat(e) (mcznikowate). Jednak
w badanym materiale jest odnotowany w zaledwie kilku terminach.
Do suksów charakterystycznych dla terminologii botanicznej naley równie zaliczy przyrostki: -aczek (pimaczek), -ecznik (serdecznik), -e (zocie),
-eniec (godzieniec, abieniec), -nic(a) (misecznica, nocnica, rdestnica, szczytnica,
dymnica 2., grzebienica, gwiezdnica). Mniej wyraziste368 s: -owie (prcikowie,
supkowie), -nik (miodnik, paciorecznik, paprotnik), -ar (mszar), -owin(a) (kleszczowina 1.), -ni(a) (owocnia, luznia), -ek (mieszek 3.), -atk(a) (wsatka 1.), -aj
(mleczaj), -iczk(a) (rosiczka, widliczka), -uszk(a) (krzewuszka), -ec (wrzosiec,
pszeniec, torfowiec).
Wikszo z nich wykazuje lewostronn czliwo z tematami rzeczowników niemotywowanych, niekiedy z innymi suksami, najczciej z elementem
-k-: -i/yk, -ek, -k(a)d. Prawostronnie moliwe s poczenia z suksem -owat(e)
lub -owat(y). Sporadycznie pojawia si inna czliwo , np. suks -ar czy si
z przyrostkiem -nik i -n(y) w derywatach bdcych terminami z dziedziny lenictwa: mszarnik, mszarny.
Terminy zoologiczne zwykle s budowane z udziaem formantów -owiec,
-ówk(a), -ic(a), -ak, -niak oraz przyrostków: -aczek (krzyowiaczek), -ecznik
(borecznik), -e (bydle, szysze, nicie, wosie), rzadziej -ec (plamiec, li ciec,
tasiemiec, baraniec), -nic(a) (kaamarnica, kaunica, kapustnica), -acz (grzy368
Mniejsza wyrazisto jest zwizana z tym, e suksy wystpuj (w innych funkcjach)
w licznych derywatach nieterminologicznych lub s bardzo rzadkie (1-4 potwierdzenia, np. -o
wystpuje tylko w derywacie szlaczko).
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wacz, nosacz, kwokacz, szczerbacz, torbacz), -onk(a) (krzemionka), -uszk(a) ( mieciuszka), -atk(a) (pazurczatka, jeatka, mapiatka, ogonatka, uszatka 2., wsatka
3.), -awk(a) (rudawka, pryszczawka), -ek (karmazynek 2), -ik (pancernik 3., polnik),
-nik (misecznik, kopytnik), -ak (botniak), -arz (pilarz), -o (szlaczko).
czliwo omawianej grupy suksów jest podobna do czliwoci przyrostków budujcych terminy botaniczne. Wymienione aksy czsto te wspótworz
terminologi dziedzin pokrewnych: biologii, medycyny, weterynarii, ogrodnictwa
i lenictwa, a przyrostki -owiec i -c(a) (w zoeniach) s charakterystyczne równie dla terminów jzykoznawczych.
Znaczna cz suksów nie jest charakterystyczna dla okrelonej dziedziny
nauki, buduje derywaty nalece zarówno do polszczyzny ogólnej, jak i sownictwa specjalistycznego. Niektóre dziedziny nauki i techniki nie maj wyspecjalizowanych aksów, np. budownictwo, architektura, terminologia eglarska i morska.
Suksy typowe dla terminologii przyrodniczej wykazuj jednak podobne waciwoci morfotaktyczne, poniewa rzadko buduj cigi. Analiza suksów tworzcych
odrzeczownikowe terminy zoologiczne i botaniczne wykazaa istnienie zaledwie
kilku pocze, z reguy z przyrostkami wyspecjalizowanymi w funkcji tworzenia
terminów, z formantami: -owat(e), -owat(y), znacznie rzadziej -ow(y). By moe
to efekt braku potrzeb nazewniczych, poniewa nie ma ogranicze formalnych: te
same suksy w innych funkcjach doczaj rónorodne formanty i buduj ukady
dwu- i trójsuksalne (np. -owiec, -i/yn(a), -ak, -niak). To ograniczenie prawostronnej czliwoci pozwala te na uniknicie znieksztacania formy typowych
suksalnych wykadników terminologicznych, poniewa doczanie kolejnych
suksów nierzadko wymusza alternacje.

5.7.2. Nacechowanie podstawy
Wyrazy bdce podstawami gniazd sowotwórczych, zawarte w SGS, nale do
sownictwa wspóczesnego jzyka ogólnopolskiego, jak podaj autorzy w tytule
tego sownika, co oznacza, e zostay pominite wyrazy wychodzce z uycia,
przestarzae i dawne369 (oznaczone w sowniku odpowiednimi kwalikatorami
chronologicznymi), rzadkie, poetyckie i indywidualne (kwalikatory frekwencyjne) oraz regionalizmy, dialektyzmy i sownictwo gwarowe (kwalikatory geograczne) [Jadacka 2001: 14]. Jednak i tak ograniczony zasób nie jest jednolity.
Mona w nim wskaza sownictwo nienacechowane (nazywane te podstawowym, jdrowym albo wspólnoodmianowym [por. Bartnicka, Sinielnikoff 1979;
Kurzowa 1999; Zgókowa 1987; Markowski 1990] oraz nacechowane. To pierwsze
cechuje si nieerudycyjnoci, niespecjalistycznoci i nieekspresywnoci, jest
powszechnie znane i stosowane w rónych sytuacjach (ocjalnych i nieocjalnych,
369

Chyba e s podstaw wspóczenie uywanych derywatów.
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w kontaktach indywidualnych i zbiorowych), okrela podstawowe realia, czynnoci
i stany oraz jest „przezroczyste semantycznie”, dziki czemu „jest stosowane bez
dodatkowej re eksji intelektualnej lub motywacji emocjonalnej”, co wyzwala pewien
automatyzm czy naturalno zastosowania [por. Dubisz 2003: XXXVIII-XXXIX].
Sownictwo nacechowane za niesie pewn dodatkow warto stylistyczn,
która pozwala wydzieli w nim róne warstwy. Pierwsza obejmuje sownictwo
potoczne, druga – zawodowe (profesjonalizmy), trzecia – rodowiskowe (socjolektalne), czwarta – naukowe (terminologia), pita – ksikowe (erudycyjne),
szósta – urzdowe (pomijam odrzucone wczeniej regionalizmy, poetyzmy). S
one w rónym stopniu reprezentowane w SGS-2, co wynika z jego bazy materiaowej. Sowniki jzyka polskiego, bdce jego podstaw, kad nacisk na warstw
starann, pisan i ocjaln polszczyzny, w mniejszym stopniu rejestruj elementy
mówione, potoczne, rodowiskowe, co znalazo swój wyraz równie w siatce hase
sownika gniazdowego. Mona jednak przyjrze si do licznie reprezentowanemu sownictwu nacechowanemu ekspresywnie370, a wic wyrazom hasowym
opatrzonym kwalikatorami pot., posp., posp. lekcew., wulg, obel., pogard. rub.
a. pot., pot. art., rub. a pogard., pieszcz. (zgodnie z kwalikacj róde), by zbada , czy taka charakterystyka podstawy wpywa na zdolno tworzenia dugich
acuchów sowotwórczych, w których zawarte s cigi suksalne.
Na 299 leksemów hasowych opatrzonych takimi kwalikatorami jedynie
54,5% buduje gniazda aktywne sowotwórczo, z czego w 67,5% nie wystpuj
cigi suksalne, tylko pojedyncze derywaty lub ukady niesuksalne. Niekiedy
dochodzi do uci wczeniej przyczonych przyrostków, co pozwala mówi jedynie o pojedynczych wykadnikach. W caoci gniazd struktury z cigami stanowi
17,7%, czyli rednio mniej ni co pite gniazdo ma rozbudowan struktur zawierajc derywat, w którym wystpuje poczenie przynajmniej dwóch suksów,
zwykle to derywat II taktu. Dominuj ukady dwusuksalne zarówno pod wzgldem liczebnoci, jak i stopnia ich wykorzystania, poniewa trójsuksalne s tylko
cztery i wystpuj jednokrotnie (arz+sk(i)+o, ant+k(i)+o, ak+ek+owat(y), ec+i/yk
+owat(y)). Odnotowano je w przymiotnikach symilatywnych i przysówkach.
370
Istotn cech sownictwa potocznego jest jego dua zmienno , zwizana z zacieraniem
nacechowania ekspresywnego wyrazów i poszukiwaniem nowych sposobów wyraania emocji czy
stosunku mówicych do danej osoby, zjawiska czy rzeczy, cho jak udowadnia Artur Rejter w pracy o charakterze historyczno-jzykowym, mona mówi równie o pewnej stabilnoci leksyki
ekspresywnej, przejawiajcej si w zachowaniu cigów synonimicznych, aktualnoci poznawczej
metafor zoomorcznych, sensualistycznych oraz ponadczasowoci niektórych skojarze stanowicych podstaw deywatów asocjacyjnych. Stabilno ta jednak odnosi si w wikszym stopniu do
cigoci funkcjonowania modeli nazewniczych ni istnienia pojedynczych leksemów [Rejter 2006:
163-185]. Samo pojcie ekspresywnoci bywa rozmaicie rozumiane, np. Stanisaw Grabias uwaa,
e „pojcie ekspresywnoci winno obejmowa zarówno przejawy emocjonalnego wartociowania
zjawisk, jak i te inne przejawy stosunku mówicego do rzeczywistoci i do wypowiedzi (np.
komizm)” [Grabias 1978: 90]. Jest take reakcj metajzykow, poniewa dotyczy formy komunikatu (np. komizm). Na potrzeby tej pracy wykorzystuj kwalikacj sownikow, pomijam spory na temat istoty ekspresywnoci znaku jzykowego i rónorodno podej metodologicznych.
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W gniazdach leksemów potocznych najliczniejsz reprezentacj ma 5 cigów
dwusuksalnych: arz+sk(i) (9 potwierdze), k(a)d+k(a)d (8), n(y)+e (6), arz+stw(o)
(5) i i/yczn(y)+e (4). Osiem ukadów ma po dwie egzemplikacje: i/yk+k(a),
i/yk+n(y), arz+k(a), i/yczn(y)+o , ow(y)+ec, i/yst(a)+k(a), k(o)+k(o) i ant+k(a).
Jak wida z zaprezentowanego wykazu, korpusy suksalne tych cigów s bardzo krótkie, asylabiczne lub jedno-, dwusylabowe. Czsto mamy do czynienia
z reduplikacj suksów: k(a)d+k(a)d, k(o)+k(o), lub ich znacznym podobiestwem:
i/yk+k(a). Cigi te wystpuj w zdrobnieniach drugiego stopnia, a wic w strukturach ekspresywnych, np. buzieczka. Inne czciej wystpujce cigi, do typowe
dla polszczyzny, wyodrbniane s z przysówków odprzymiotnikowych: n(y)+e,
i/yczn(y)+e, (np. kryminalnie, tragicznie), nazw eskich: i/yst(a)+k(a), i/yk+k(a),
arz+k(a), ant+k(a) (np. baaganiarka, komediantka), nazw cech: i/yczn(y)+o ,
arz+stw(o) (np. baaganiarstwo) oraz nosicieli cech: ow(y)+e (np. pechowiec).
Przewaga dwusuksalnych cigów (liczebna i dotyczca egzemplikacji),
o prostej budowie (s1+s2) i do krótkich371 (przewanie jednosylabowych) wiadczy o tym, e rzeczownikowe leksemy nacechowane nie s dobrymi podstawami
derywatów z dugimi cigami suksów. Moe to wynika z ich nacechowania.
Przyczanie kolejnych suksów wydua cz dodan, zmniejsza si wic udzia
ekspresywnej podstawy w caoci derywatu, a przecie wiele przyrostków nie
wnosi nacechowania (por. rozdz. 5.7.1.), czyli mona powiedzie , e w bardzo
rozbudowanej strukturze tematy ekspresywne mogoby by mao wyraziste. By
moe to powoduje, e gniazda leksemów ekspresywnych s niezbyt rozbudowane i licz niewiele elementów. Tym bardziej e z czasem owa ekspresywno
w zwizku z czstym stosowaniem wyrazów przestaje by odczuwalna dla niektórych uytkowników jzyka. Dlatego poszukujemy wyrazów i znacze w nowych
obszarach i przeywamy kolejne fale mody na sowa, w tym równie te potoczne,
ekspresywne372. W ten sposób realizujemy nasze potrzeby odwieania zasobów
leksyki ekspresywnej.
Na drugim biegunie znajduje si sownictwo erudycyjne, czyli wyrazy, których
rozumienie i stosowanie wymaga od uytkowników jzyka przygotowania intelektualnego i wikszej kompetencji jzykowej. Niemotywowane rzeczowniki opatrzone kwalikatorem ksik. stanowi 109-elementowy zbiór. 56% tych wyrazów
jest aktywnych sowotwórczo, z czego 60% ma rozbudowane gniazda, w których
znajduj si derywaty zawierajce cigi suksalne. Podobnie jak w gniazdach leksemów potocznych, tu równie dominuj do proste struktury – dwusuksalne,
371

O rónicach potencji derywacyjnej leksemów neutalnych i nacechowanych ekspresywnie
– por. Burkacka 2001. Brak wieologniwowowych acuchów i maa liczebno cechuje gniazda
leksemów ekspresywnych, w których na uwag zasuguj acuchy S,S i S,S,S ze wzgldu na
wiksze obcienie [Burkacka 2001: 171]. Model S,S,S opisuje za gównie zdrobnienia drugiego
stopnia.
372
Wystarczy na przykad przejrze hasa Wypasionego sownika najmodszej polszczyzny
i Wyczesanego sownika najmodszej polszczyzny B. Chaciskiego [Kraków 2003 i 2005].
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jednak cechuje je wiksze zrónicowanie. Nie odnotowano take wielokrotnego
zastosowania identycznych cigów. Zwykle maj one tylko po 1-2 egzemplikacje. Widoczne jest due urozmaicenie struktur, np. a 13 cigów przysówkowych.
Powtarzaj si suksy nalne -o, -e i -o  oraz przyrostki przymiotnikowe
-ow(y) i -n(y). Pojawiaj si jednak rozbudowane suksy: -ytatywn(y), -onaln(y),
-oryczn(y) oraz suksy genetycznie obce: -i/zym, -i/yst(a), -ant, -j(a). Tylko raz
odnotowano obecno suksu -k(a) i to w funkcji feminatywnej. Wród derywatów zwraca uwag brak zdrobnie pierwszego i drugiego stopnia oraz przymiotników pochodnych od nich, a take nazw eskich (poza jednym przykadem).
Liczne s nazwy cech i przysówki odprzymiotnikowe (razem stanowi przeszo
60% derywatów).
Cigi bywaj ju dusze, nawet trój- i czterosylabowe (-onalno , -onalnie,
-orycznie, -ytatywnie). Odnotowano równie cztery ukady trójsuksalne (ank(a)
+ow(y)+o , ank(a)+ow(y)+o, al<n>(y)+i/yz(owa)+acj(a), n(y)+aw(y)+o), do
krótkie i o pojedynczych potwierdzeniach.
Jeli zestawimy te dane z caoci opracowanego materiau, to zauwaamy,
e leksemy nacechowane (ekspresywne i ksikowe) nie s dobrymi podstawami
dugich cigów. Róni si take midzy sob: w derywacji od rzeczowników
ekspresywnych czciej wykorzystuje si te same ukady suksów, co pozwala
mówi o pewnym automatyzmie dziaa, powielaniu znanych wzorców, w formacjach pochodnych od wyrazów ksikowych za zauwaalne jest zrónicowanie
formalne. Nacechowanie moe te wpywa na derywowanie struktur nalecych
do odmiennych kategorii semantyczno-sowotwórczych.
Podstawy neutralne stylistycznie, nalece do sownictwa wspólnego daj wiksze szanse na utworzenie derywatów z wielokrotnym wykorzystaniem suksacji.

6. Typowe ukady su ksalne

6.1. Najczstsze ukady
Cigi suksalne wystpuj z rón czstoci w analizowanym materiale, co
pozwala wyróni wród nich takie, które s typowe, charakterystyczne dla polszczyzny, lub rzadsze, czy wreszcie stanowice margines systemu sowotwórczego. Te pierwsze zapewniaj uytkownikom jzyka pewien automatyzm dziaania, atwo w tworzeniu struktur i wic si z tym przejrzysto semantyczn
i formaln. Bez gbszego zastanowienia mona bowiem poda przykady innych
derywatów z danym cigiem. Neologizmy z ich udziaem nie wydaj si nowe,
zaskakujce. Te drugie s albo charakterystyczne dla pewnej odmiany jzyka,
wymagaj wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny, np. z botaniki, albo wymagaj pewnego namysu. Ostatnie zaskakuj lub wi si z konkretnym przykadem derywatu.
Zanim przyjrzyjmy si tej pierwszej grupie, stanowicej centrum, warto doda ,
e niekiedy podane cigi mog by te rezultatem innej kombinacji cigów ni
podane w tabelach. Te moliwoci podaj, gdy cig ma przynajmniej 10 potwierdze w materiale. Std ukadów, które maj mniej egzemplikacji, na przykad:
i/yk+n(y)+e, dajcy cig -i/ycznie, k(i)+k(i): -eczk(i), n(y)+i/yk+tw(o): -nictw(o)
czy n(y)+i/yk+k(a): niczk(a) nie uwzgldniam w tabelarycznych zestawieniach
(s one zamieszczone w wykazie ciagów, a niektóre zobrazowane równie w schematach czliwoci – por. rozdz. 6.2)
Na czele listy „centrum” pojawiaj si dwa cigi przysówkowe, tzn. takie,
które przeksztacaj podstaw w t cz mowy: -nie, -owo, bdce rezultatem
poczenia dwóch suksów: przymiotnikowego -n(y) i -ow(y) oraz przysówkowego -o i -e.
Na trzecim miejscu widnieje cig przymiotnikowy: -kow(y), bdcy wynikiem przyczania suksów -k(a)d, -k(a)3, -k(o), -ek, do formantu -ow(y), dalej
rzeczownikowy -no  (n(y)+o  lub rzadko373 n(y)+x+o ), potem przysówkowy
373

Tylko 10 potwierdze.
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-i/ycznie (i/yczn(y)+e), nastpnie trzy rzeczownikowe: -eczk- (-eczk(a) lub -eczk(o)), -owo , -ówk(a). Grup zamyka pi cigów: -arsk(i), -arstw(o), -owiec,
-i/yczno  i -i/ystk(a). Liczb potwierdze podaje ponisze zestawienie.
Tabela 42. Cigi stanowice centrum systemu
Pozycja

Cig

Elementy skadowe

Obcienie

1.

-nie

n(y)+e

354

2.

-owo

ow(y)+o

312

3.

-kow(y)

ek /k(a)3 /k(a)d /ko+ow(y)

295

4.

-no 

n(y)+o , n(y)+x+o 

245

5.

-i/ycznie

i/yczn(y)+e

197

6.

-eczk-(a) lub (o)

k(a)d,/k(a) /k(a)3+k(a)d, k(o)+k(o)

184

7.

-owo 

ow(y)+o 

183

8.

-ówk(a)

ow(y)+k(a)3

162

9.

-arsk(i)

arz+sk(i)

125

10.

-arstw(o)

arz+stw(o)

121

11.

-owiec

ow(y)+ec

117

12.

-i/yczno 

i/yczn(y)+o 

111

13.

-i/ystk(a)

i/yst(a)+k(a), <i/zym>+i/st(a)+k(a)

110

ródo: badania wasne

Cigi wymienione w tej tabeli naley uzna za typowe dla polszczyzny.
Poczenia te s w wikszoci charakterystyczne dla polszczyzny ogólnej, a trzy
z nich równie dla jej odmiany potocznej374 (-eczk-, -owiec, -ówk-, -kow-). Cig
-i/yczno  buduje zarówno derywaty terminologiczne, jak i nalece do sownictwa ogólnego.
Warto zwróci uwag na suksy biorce udzia w konguracjach. Jest ich zaledwie 12 – jeeli potraktujemy formanty -k(a)3, -k(a), -k(a)d, -k(o), -ek jako suksy
obdarzone mocj [por. Nagórko 2002: 224]. Cztery z nich przyjmuj tylko pozycj
naln: -e, -o, -stw(o), -o , a trzy (-o, -e, -o ) doczaj si tylko do suksów
przymiotnikowych. Pozostaje osiem o swobodnej pozycji w cigu. Przyrostek
-ow(y) wystpuje a w piciu ukadach z 13 cigów centrum, czyli w 38,5%. Jest
najczstszym komponentem cigów nie tylko wród aksów przymiotnikowych,
ale take wród wszystkich przyrostków. Drugi pod wzgldem aktywnoci jest
formant -k- (wystpuje w 4, z czego w jednym podwójnie), a trzeci -o . Czwarte
miejsce ex aequo zajmuj aksy -n(y), -e, -i/yczn(y), -arz. W tej grupie aksów
poza suksem -i/yst(a) mamy tylko przyrostki rodzime.
374
W rozumieniu szkoy warszawskiej. S równie charakterystyczne dla rejestru emocjonalnego polszczyny potocznej w rozumieniu szkoy opolsko-lubelskiej.
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Znaczna cz tych suksów (-k(a), -ek, -arz, -ow(y), -o , -i/yst(a), -o, -e)
wystpuje te w grupie cigów o nieco niszej frekwencji w analizowanym materiale (od 89 do 41). Stref t moemy uzna za ssiedztwo centrum. Spotykamy
tu konguracje z przyrostkami rodzimymi, ale te genetycznie obcymi i hybrydalnymi, np. -owaty, -i/yn(a), -i/yk, -i/yst(a), -acj(a), -i/z(owa), -aln(y). To równie
cigi dwusuksalne, do krótkie (jedno- i dwusylabowe) i o prostej, jednorodnej
budowie (s1+s2) (por. tabela niej).
Tabela 43. Cigi stanowice ssiedztwo centrum systemu
Pozycja

Cig

Elementy skadowe

Obcienie

1.

-kowat(y)

ek+owat(y), k(a)d+owat(y)

89

2.

-eczek

ek+ek

80

3.

-alnie

aln(y)+e

75

4.

-ark(a)

arz+k(a)

69

5.

-owato 

owat(y)+o 

59

6.

-owato

owat(y)+o

53

-i/ysto 

i/yst(y)+o 

53

7.
8.

-i/yzacj(a)

i/yz(owa)+acj(a)

50

-nictw(o)16

nik+tw(o)

50

-i/yczk(a)

i/yk+k(a) i i/yc(a)+k(a)d

46

-alno 

aln(y)+o 

44

10.

-i/ykow(y)

i/yk+ow(y)

43

11.

-i/ynk(a)

i/yn(a)+k(a)d

41

9.

ródo: badania wasne
375

W tej grupie cigów najczciej wystpuje przyrostek -owat(y) w obu pozycjach: inicjalnej i nalnej. Nieco rzadziej pojawiaj si suksy -o , -ek, -k(a)d
i -aln(y). Zwraca uwag ponowna obecno trzech aksów (-o , -k- i ow(y)),
które znajduj si w wikszoci cigów.
Obrzea centrum stanowi 48 cigów, których egzemplikacje materiaowe
nie s tak czste jak poprzednich grup, oscyluj bowiem pomidzy wartociami
39 a 10. Spotykamy tu po raz pierwszy ukady trójsuksalne: i/yz(owa)+acj(a)
+n(y) i al<n>(y)+i/yz(owa)+acj(a) oraz cigi, które nie rozpoczynaj si na
I takcie: eni(e)+ow(y), acj(a)+n(y) lub obejmuj niekolejne takty: aln(y)+<i/yzm>
+i/yst(a), al<n>(y)+i/zyz(owa)+x+acj(a). Mona wic powiedzie , e ich budowa
jest bardziej skomplikowana.

375
Cig ten moe by efektem poczenia trzech suksów: n(y)+i/yk+tw(o) lub n(i)+i/yk+tw(o).
Jednak pierwszy ukad odnotowano w zaledwie 5 derywatach, a drugi w jednym.
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Tabela 44. Cigi stanowice obrzea centrum systemu376377378
Pozycja

Cig

Elementy skadowe

Obcienie

1.

-nikow(y)

nik+ow(y)

39

2.

-sko 

sk(i)+o 

36

3.

-ank(a)

an(y)+k(a)3, an<in>+k(a)

34

4.

-i/ynow(y)

i/yn(a)+ow(y)

33

5.

-i/ysto

i/yst(y)+o

29

-nik

n(y)+i/yk

29

-i/ystyczn(y)

i/yst(a)+i/yczn(y), x+ i/yst(a)+i/yczn(y)
i/ystyk(a)+n(y)

29

6.

-i/ycow(y)

i/yc(a)+ow(y)

28

7.

-i cie

i/yst(y)+e

27

373

8.

-niczk(a)

nik+k(a)

27

-no

n(y)+o

24

9.

-aczek

ak+ek

23

10.

-orsk(i)

or+sk(i)

22

-ko

k(i)+o

22

11.

12.

-acyjn(y)

acj(a)+n(y)

22

-niak

n(y)+ak

21

-szczyzn(a)

sk(i)+i/yzn(a)

21

-izacyjn(y)

i/yz(owa)+acj(a)+n(y)

21

-asto

ast(y)+o

20

374

13.

-niczek

nik+ek

19

14.

-arnie375

arn(y)+e

18

-alizm

al<n>(y)+i/yzm

18

-sko

sk(i)+o

18

-i/yczek

i/yk+ek

18

-onalnie

onaln(y)+e

17

-ownie

own(y)+e

17

-antk(a)

ant+k(a)

17

-ówkow(y)

ówk(a)+ow(y)

15

-owno 

own(y)+o 

15

-nic(a)

n(y)+i/yc(a)

15

15.

16.

376
Cig ten moe by efektem poczenia suksów: n(y)+i/yk+k(a) lub n(i)+i/yk+k(a).
Jednak pierwszy ukad odnotowano w zaledwie jednym derywacie, a drugi w dwóch.
377
Cig moe te powsta w wyniku kombinacji 3 suksów: n(y)+i/yk+ek, potwierdzonej
w 2 derywatach.
378
Kombinacja 3 przyrostków: arz+n(y)+e te daje taki cig. Jednak wymienione poczenie
odnotowaam tylko w 1 derywacie.
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-aliz(owa)

al<n>(y)+i/yz(owa), al<n>(y)+i/yz(owa) si, al<n>(y)+od...i/yz(owa)

15

17.

-alizacj(a)

al<n>(y)+i/yz(owa)+acj(a), al<n>(y)
+i/yz(owa)+x+acj(a)

14

-ack(i)

ak+k(i)

14

18.

-orstw(o)

or+stw(o)

13

-onalno 

onaln(y)+o 

13

19.
20.

21.

-ersk(i)

er+sk(i)

13

-liwie

liw(y)+e

12

-erk(a)

er+k(a)

12

-alist(a)

al<n>(y)+<i/yzm>+i/yst(a)

11

-co

c(y)+o

11

-nieni(e)

n(y)+x+eni(e)

11

-ano 

an(y)+o 

11

-ork(a)

or+k(a)

10

-inist(a)

in<izm>+i/yst(a)

10

-onow(y)

on+ow(y)

10

-liwo 

liw(y)+o 

10

-jersk(i)

jer+sk(i)

10

-eniow(y)

eni(e)+ow(y)

10

ródo: badania wasne

Najaktywniejsze s suksy -n(y), -k(a), -o, -ow(y), -sk(i), -o  i -e. W wikszoci to formanty, które wystpoway do czsto w wymienionych wczeniej
grupach cigów.
Warto równie zaznaczy , e w budowie niektórych cigów wystpuje
e ruchome, które w cigach rozbudowanych o dodatkowy element alternuje z Ø,
co powoduje ich utosamienie z innymi. Dotyczy to cigów -eczek (do -eczk-),
-i/yczek (do -i/yczk-), -niczek (do -niczk-). W efekcie zmniejszyaby nieco liczba
cigów przywoanych w trzech tabelach (o trzy) i zmienia pozycja niektórych
ukadów. Cig -eczk- awansowaby na czwart pozycj w tabeli 42. (z szóstej
w tabeli 42.), a -i/yczk- na pit (z ósmej) w tabeli 43., -niczk- za przesunby
si z tabeli 44. do tabeli 43. na pozycj ósm.
W przedstawionych grupach cigów bardzo aktywn rol odgrywaj cztery
suksy: -k-, -ow(y), -o , -n(y), w mniejszym stopniu -e, -o, -aln(y), -sk(i), a take
-i/y(zowa), -acj(a) i -nik. To te przyrostki s skadnikami cigów majcych liczne
potwierdzenia, cho same liczebnie stanowi zaledwie niewielk czstk polskiego
zbioru suksów.
Reszta ukadów zajmuje peryferie systemu sowotwórczego (patrz: Lista
cigów).
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6.2. Schematy czliwoci (wzory su ksacyjne)
Przedstawione w poprzednim podrozdziale cigi, które maj minimum 10 potwierdze w analizowanym materiale, mog mie kontynuacje w postaci duszych
cigów (trój- lub czterosuksalnych) lub stanowi ostatnie ogniwa suksacji.

6.2.1. Cigi bez prawostronnej kontynuacji
Do grupy cigów bez prawostronnego rozwinicia (w postaci przyczenia kolejnych
suksów), naley zaliczy nastpujce cigi sporód wyrónionych wczeniej sfer:
x centrum: -nie, -no , -i/ystk(a), -i/yczni(e), -i/yczno , -owo, -arstw(o)
(p. tabela 42.),
x ssiedztwo centrum: -alnie, -owato , -owato, -i/ysto , -nictw(o), -i/yczk(a), -alno  (p. tabela 43.),
x obrzea centrum: -sko , -i/ysto, -i cie, -niczk(a), -no, -orsk(i), -ko,
-i/yzacyjn(y), -asto, -niczek, -arnie, -alizm, -sko, -onalnie, -ownie, -antk(a),
-ówkow(y), -owno , -orstw(o), -onalno , -liwie, -erk(a), -co, -ork(a),
-onow(y), -liwo , -jersk(i) (p. tabela 44.)
W tej grupie oprócz cigów przysówkowych (tzn. wystpujcych w derywatach przysówkowych), które z natury rzeczy nie wykazuj prawostronnej czliwoci z suksami, znalazy si cigi przymiotnikowe i rzeczownikowe. Oczywicie
ukadów z ostatnim elementem -stw(o) i -o  naleao si spodziewa , cho warto
zwróci uwag na to, e nie kady cig z naln pozycj przyrostka -o  nie ma
kontynuacji. Wyjtkow czliwoci charakteryzuje si bowiem cig -owo , który
dopuszcza poczenia z formantem -ow(y) (a nawet z cigiem -owo, tzn. ow(y)
+o), np. w derywatach celowo ciowy, narodowo ciowo. Zagadnienie tworzenia
przymiotników z wykadnikiem -ow(y) od nazw cech zakoczonych na -o  byo
przedmiotem licznych rozwaa normatywnych (por. rozdz. 2.1.1).
Nieco dziwi nieobecno przysówkowych kontynuacji cigów -jersk(i), -onow(y), -i/yzacyjn(y), -orsk(i). Na pewno przyczyn nie s ograniczenia formalne, bo
takich nie ma, lecz semantyczne: nie tworzy si przysówków od przymiotników
relacyjnych379 [por. Grzegorczykowa 1969 i 1984: 367]. By moe to te konsekwencja braku zapotrzebowania nazewniczego lub niewielkiej liczby przykadów bazowych struktur przymiotnikowych (przypomnijmy, e cigi te pochodz
z ostatniej grupy, obejmujcej obrzea centrum).
Oprócz nich liczne s cigi z wygosow gosk -k-: -i/ystk(a), -i/yczk(a),
-niczk(a), -niczek, -antk(a), -erk(a), -ork(a). Tu blokada ma podwójny charakter
– semantyczny i morfologiczny. Nie ma potrzeby tworzenia chociaby przymiotników od nazw eskich. Zdrobnie nie tworzy si równie z innych wzgldów:
chci uniknicia grup spógoskowo-samogoskowych, które s charakterystyczne
379

Szczegóowiej ograniczenia te omawiam w rozdz. 2.1.1.
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dla zdrobnie drugiego stopnia, np. -i/ysteczk-, -i/yczeczk-, -niczeczk-, -aczeczek,
-niczeczek. W tych hipotetycznych strukturach pojawia si bowiem e wstawne,
charakterystyczne dla zdrobnie [por. Kreja 1989: 16]. Efektem jest równie rozbicie do wyrazistych struktur, charakterystycznych dla feminatywów: -stk-, -ntk-,
-erk-, -ork- [por. Kreja 1989: 17-21]. Dalsza suksacja nie sprzyjaaby zatem precyzji i wyrazistoci znaczeniowej oraz wyduaa struktur, co nie jest podane
[por. Jadacka 2001: 140-141, 2005: 105].
Blokada prawostronnej czliwoci nie oznacza jednak braku lewostronnych
pocze. S one do liczne i rónorodne, np. cig -nie moe by doczany
do dwunastu suksów: -acja, -ak, -arz, -atyk(a), -atyw, -etyk(a), -i/yk, -i/yk(a),
-i/ystyk(a), -oderi(a), -ob(a), -o <>, a -i/ystk(a) do szeciu: -i/yn<izm>, -al<n>(y),
-ual<n>(y), -onal<n>(y), -on<izm>, -al<izm> (we wszystkich nastpuje ucicie
wygosowej czci, co umoliwia powstanie pocze -listk- i -nist-). Moliwoci
te s zaprezentowane w schematach czliwoci, podanych niej. Uwzgldniono
w nich wszystkie lewostronne poczenia odnotowane w analizowanym materiale
(linia przerywana). Grot strzaki wskazuje kolejno czonych elementów, które
naley czyta pionowo lub poziomo (bez linii amanych). Symbol # oznacza brak
pocze z suksami. Suksy budujce poczenie centralne, tzn. budujce omawiany cig, oznaczono kolorem czerwonym, ich poczenia – czerwon strzak.
Prezentacje rozpoczynaj cigi o najwikszej liczbie potwierdze (nalece
do centrum), z blokad prawostronnej czliwoci.
a) Centrum
#
-oĞü
-acj(a), -ak, -arz,
-atyk(a), -atyw, -etyk(a),
-i/yk, -i/yk(a),
-i/ystyk(a), -oderi(a),
-ob(a), -oĞ<ü>

-n-

-e

#

-ak, -arz, -atyw,
-er<i>(a), -oderi(a)
Schemat 1. Lewostronna czliwo cigów -nie i -no 

-i/yn<izm>,
-al<n>(y),
-ual<n>(y),
-onal<n>(y),
-on<izm>,
-al<izm>

-i/yst-

-k[-k(a)Ī]]
[-k(a)

Schemat 2. Lewostronna czliwo cigu -istk(a)

#
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#
-oĞü

-i/yczn-

-i/yst(a),
-urg<i>(a)

-e

#

-i/yst(a)
Schemat 3. Lewostronna czliwo cigów -i/ycznie380 i -i/yczno 

-amin, -ank(a), -awic(a),
-ek, -eĔ, -etk(a), -i/yc(a),
-i/ydá(o), -k(a)d, -ni(a),
-nik, -noĞü, -oáek,
o...n(a), -ownik, -enie
-ow-

<n>(y)

-o
-o

#

-k(a)3
-i/yw(a)
-n(y)

-ow(y)

-i/yk
-oĞü

Schemat 4. Lewostronna czliwo cigu -owo

380
Cig ten moe powsta równie w wyniku kombinacji trzech suksów: i/yk+n(y)+e. Poczenie to wystpio tylko w 3 derywatach, bez czliwoci z innymi suksami.
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-ar<k>(a), -ek,
-i/yk, -i/yn(a),
-k(a)3, -k(a)d, -nik,
-on(y), -l(iü)
-<i/yjsk>(i)
-k(i)

-ar
[-arz, -ar]

-k(a)3

-stw(o)

#

-k(i)
Schemat 5. Lewostronna czliwo cigu -arstw(o)381

b) Ssiedztwo centrum

#
-oĞü

#
#

-aln-

-e

#

-on(owaü)
Schemat 6. Lewostronna czliwo cigów -alnie i -alno 

#
-oĞü

-ek

-ek

-owat-

-i/yk, -i/yn(a), -k(a)d,
-k(i), -k(o), -nik,
-ówk(a)
-ek, -i/yk, -k(a)d
Schemat 7. Lewostronna czliwo cigów -owato i -owato 
381

Jedynie w cigu z inicjalnym suksem -on(y) wystpuje przyrostek -ar.

-o -o

#
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-i/yst-

-erz

-oĞü

#

Schemat 8. Lewostronna czliwo cigu -i/ysto 

-nic [-nik]

-awicz<k>(a)

-tw(o)

#

Schemat 9. Lewostronna czliwo cigu -nictw-382

-i/ycz[-i/yk, -i/yc(a)]

-eln(y), -n(i),
-n(y)

-k(a)
[-k(a)d ,-k(a)Ī]

#

Schemat 10. Lewostronna czliwo cigu -i/yczk(a)

c) Obrze a centrum

#
-oĞü

-aciel, -an<in>, -arz,
-er, -er<stw>(o), -n(a),
-ator

-o

-sk-nik

#

-arz
-ej<usz>, -er,

-an<in>

-sk(i)
Schemat 11. Lewostronna czliwo cigów -sko i -sko 

#
-o

#

-i/yst-

-e

#

#
Schemat 12. Lewostronna czliwo cigów -i/ysto i -i/y cie
382
Cig ten moe by równie efektem poczenia suksów n(y)+i/k+tw(o) lub n(i)+i/yk+tw(o).
Pierwsza kombinacja ma zaledwie 5 potwierdze w materiale (std nie zostaa odnotowana w tabeli 43. i prezentowanych schematach), druga tylko w jednym. Obie nie cz si z kolejnymi
suksami.
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#

-ek

-nicz -n
[-nik]

#

-k(a)Ī

#

#
Schemat 13. Lewostronna czliwo cigów -niczek383 i -niczk(a)384

-n-

#

-o

#

Schemat 14. Lewostronna czliwo cigów -no

#

#

-stw(o)
-aln(y)
-i/yz(owaü)

-k(a)Ī

-sk(i)

-or

-ac<j>(a)

-<i/yzm>

#
Schemat 15. Lewostronna czliwo cigów -orsk(i), -ork(a) i -orstw(o)

-k[-k(i)]

-ak, -ant

-o

#

Schemat 16. Lewostronna czliwo cigu -ko

#

-ast-

-o

#

Schemat 17. Lewostronna czliwo cigu -asto

383

Kombinacja 3 suksów: n(y)+i/yk+ek moe równie da ten cig. Potwierdzona jest tylko
w 2 derywatach, bez rozbudowa innymi przyrostkami.
384
Cig ten moe równie powsta w wyniku kombinacji trzech suksów: n(y)+i/yk+k(a)
lub n(i)+i/yk+k(a). Pierwsze poczenie zostao odnotowane tylko w 1 derywacie, a drugie w dwóch.
Brak te jest potwierdze czliwoci tych ukadów z innymi suksami.

#
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-arn-

#

-e

#

Schemat 18. Lewostronna czliwo cigu -arnie385

#

-al<n>-

-i/yzm

#

Schemat 19. Lewostronna czliwo cigów -alizm

#

-oĞü

#

-onaln-

-e

#

#
Schemat 20. Lewostronna czliwo cigów -onalnie i -onalno 

#

-oĞü

#

-own-

-e

#

#
Schemat 21. Lewostronna czliwo cigów -ownie i -owno 

#

-ant

-k(a)Ī

#

Schemat 22. Lewostronna czliwo cigu -antk(a)

#

-ówk-

-ow(y)

#

Schemat 23. Lewostronna czliwo cigu -ówkow-

385
Kombinacja 3 przyrostków: arz+n(y)+e te daje taki cig. Jednak wymienione poczenie
odnotowaam tylko w 1 derywacie, bez pocze z innymi suksami
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#
-oĞü

-liw-

-ob(a)

-e

#

#
Schemat 24. Lewostronna czliwo cigów -liwo  i -liwie

-er

-i/yzowaü

-k(a)Ī

#

Schemat 25. Lewostronna czliwo cigów -erk(a)

-i/yz(owaü) siĊ,
-n(ąü), -i/yzowaü,
-on(owaü)

-o

-ąc-

#

xx

-n(y)

Schemat 26. Lewostronna czliwo cigów -co

#

-ow(y)

-on-

#

Schemat 27. Lewostronna czliwo cigów -onow(y)

-ard(owaü)

-jer

-sk(i)

#

Schemat 28. Lewostronna czliwo cigów -jersk(i)

Lewo- i prawostronna blokada czliwoci dotyczy kilkunastu cigów: -alizm,
-onow(y), -liwo , -antk(a), -ówkow(y), -ownie, -owno , -onalnie, -onalno ,
-arnie, -asto, -orstw(o), -ork(a), -no, -niczk(a), -niczek, -i/ysto i -i/y cie. Nie odnotowaam w badanym materiale adnego, nawet pojedynczego przykadu, poczenia
wymienionych cigów z suksami. Jeden cig czy si lewostronnie z suksem
czasownikowym -on(owa) w przykadzie: funkcjonalnie. Ze wzgldu na tylko
jednokrotne potwierdzenie zosta zaliczony do sfery peryferii systemu sowotwórczego i brak go w powyszym zestawieniu czliwoci.
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8.2.1. Cigi majce prawostronn kontynuacj386
a) Centrum
-i/yw(a)

-o
-k[-ek,
-k(o),
-k(a)3,
-k(a)d]

-ek, -i/yk, -i/yn(a), -k(a)d,
-k(i), -oá, -ul(a), -uá(a),
-at(y), -n(y), -ow(y)
-al<n>(y)

x

-ow-

<ec>

-stw(o)
-ec, -k(a)3, -o,
-oĞü

x
-k(a)3

-k(a)d

<n>(y)

Schemat 29. Obustronna czliwo cigu -kow(y)

Odnotowano jednorazowe wystpienie cigu -kow(y) w lewo- i prawostronnym
otoczeniu suksalnym (oznaczonym kolorem zielonym): -i/ywkowo. Prawostronne
poczenia, np. -kowiec, nie s rozbudowywane lewostronnie, a lewostronne, np.
-ulkow(y), nie maj kontynuacji prawostronnej. Schemat ten uzmysawia nastpujc prawidowo : wraz ze stopniem skomplikowania struktury maleje jej wykorzystanie: cig dwusuksalny: -kow(y) ma bardzo liczne egzemplikacje (sfera
centrum), ale jego rozbudowane kombinacje z trzecim suksem s rzadkie, maj
mniej ni 10 potwierdze, czyli nale do sfery peryferii systemu sowotwórczego.
Czterosuksalny ukad z udziaem cigu -kow(y) jest tylko jeden i ma zaledwie
jedno potwierdzenie. wiadczy to o dziaaniu jednego z praw Zipfa, na co zwrócia uwag K. Kowalik [Kowalik 1979: 55]. Wraz ze wzrostem liczby elementów
skadowych [zoonoci] zmniejsza si wykorzystanie cigu, tzn. odnotowujemy
mniej derywatów egzemplikujcych jego wystpowanie.
Prawostronne poczenia cigu -eczk- (nastpny schemat) odnotowano tylko
w jednym gnie dzie (SANIE: saneczkowy oraz saneczkarz i formacje od niego
pochodne), co wiadczy o wybitnie jednostkowym charakterze prawostronnych
rozwini tego cigu.

386

W prezentowanych schematach oprócz wczeniej omówionych zasad i symboli zastosowano dodatkowo inne oznaczenia: grubo strzaki i kolor. Grubo linii strzaki wskazuje na
stopie wykorzystania danego poczenia w materiale. Kolorem niebieskim oznaczono prawostronne poczenia. Jeli cig tworzy dusze ukady, obejmujce suksy dodawane lewo- i prawostronnie, oznaczono te moliwoci rónymi kolorami strzaek (i prostoktów z suksami), aby odda
skad cigów wystpujcych w materiale. Strzaki w kolorze czarnym oznaczaj lewostronne poczenia, a w czerwonym – centralne. Celem jest czne przedstawienie odnotowanych pocze,
by unikn dzielenia schematów na mae czstki skadowe.
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-aciel, -al, -arz, -jer(a),
-n(a), -an(y), -n(y),
-ow(y), -i/yn(a)
-k(o)

-ow(y)

-ecz[-k(o),
-k(a)d ,
-k(a)Ī,
-k(a)3]

-ow(y)
-k[-k(o),
-k(a)d]

-arz

-k(a)Ī
-stw(o)
-sk(i)

Schemat 30. Obustronna czliwo cigu -eczk-ank(a), -arstw(o), -ec,
-ek, -etk(a), -i/yc(a),
-i/ydá(o), -k(o), -ni(a),
-ownik
-n(y)

-ow(y)
-ow-

-oĞü
-ow(y)

-o

-i/yk

Schemat 31. Obustronna czliwo cigu -owo 

Schemat 31 w prawej czci obrazuje cigi z powtórzeniem suksu -ow(y).
Derywaty utworzone z jego udziaem byy w przeszoci oceniane negatywnie.
Cig ten znajduje si na peryferiach systemu z powodu rzadkoci struktur, w których wystpuje, co moe równie by wynikiem wpywu zalece normatywnych
(nietypowo powodowaa brak akceptacji, a ta w konsekwencji moga wpyn
na ograniczenia w tworzeniu analogicznych struktur).
-ow(y)

-ec, -eĔ, -i/yn(a),
-k(a)3, -k(a)d, -k(o),
-ór, -n(i), -eni(e)

-ów[-ow(y)]

-k[-k(a)3]

-k(o)

-owicz
-k(a)d

Schemat 32. Obustronna czliwo cigu -ówk-

Jedyny odnotowany czterosuksalny ukad ma cig -ówk- w swojej rodkowej
czci. Wystpuje w nim trzykrotnie suks -k-, ale ze wzgldu na alternacj k:cz
w jego nalnej formie goska k jest tylko pozycji nagosowej i wygosowej: -kóweczk-.
-arstw(o), -ek, -eĔ, -k(a)3,
-k(a)d, -k(o), -n(i)

-<n>(y)

-k(a)3

-ow(y)
-ow[-ow(y)]

-ec-

-i/yk

x
-owat(y)

Schemat 33. Obustronna czliwo cigu -owiec
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Trzeci z cyklu schematów z pocztkowym suksem -ow(y) w dwuelementowym cigu wykazuje due podobiestwo do dwóch wczeniej przedstawionych.
Wyrónia go prawostronna czliwo z suksem -owat(y), ma ona jednak charakter jednorazowy.
-nik
-ar<k>(a), -ek, -i/yk,
-k(a)3, -k(a)d, -i/yn(a),
-nik, -l(iü)
-k(i)
-i/yj<sk>(i)

-o

-k(i)

-sk[-sk
(i)]

-ar-

-i/yzn(a)

-k(a)3
-<stw>(o)
-k(o),
-ec

Schemat 34. Obustronna czliwo cigu -arsk(i)

czliwo zaprezentowanego cigu jest bardziej zrónicowana: oprócz lewoi prawostronnego doczenia pojedynczych suksów odnotowano ukady czterosuksalne z obustronnym rozwiniciem: -nikarsko, oznaczony zielonymi strzakami na schemacie, i dwusuksalnym lewostronnym rozszerzeniem: -eczkarski
i -i/yjkarski (saneczkarski i kanadyjkarski), oraz ukady z uciciem przyrostka
-stw(o).
b) Ssiedztwo centrum
-arz, -ek, -i/yn(a),
-i/yw(a), -k(a)d, -n(a)

-<ec>

-oĞü

-ek

-k
[-ek,
-k(a)d]

- owat[-owat (y)]

-o

-ek

Schemat 35. Obustronna czliwo cigu -kowat-

Cig -kowat- moe by rozbudowywany obustronnie. Do czsto jest uzupeniany o suks -o (6 potwierdze). Odnotowano te czterosuksalny ukad:
-eczkowato (oznaczony w schemacie zielonymi strzakami).
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-owat(y)
-ecz-

-oá, -or, -i/yw(y)

-o

-ek-owat(y)
-ow(y)

Schemat 36. Obustronna czliwo cigu -eczk-

W porównaniu ze schematem czliwoci cigu -eczk- (schemat 28), który
znajduje si w wyrónionej stree centralnej, prezentowany ukad jest do ubogi.
Dominuj prawostronne rozwinicia z nagosem -ow.
-ek, -i/yk, -i/yn(a),
-i/yk<ówk>(a), -k(a)3,
-k(a)d, -ówk(a)
-nik, -l(iü)
-k(i)

-owat(y)
-ar-

-k-

-k(i)

-k(a)d
-<sk>(i)

-nik

Schemat 37. Obustronna czliwo cigu -ark-

Lewostronna czliwo prezentowanego cigu jest zbliona do lewostronnych waciwoci ukadu -arstw(o), co zwizane jest z identycznoci pierwszego
czonu: suks -arz. Równie cig czterosuksalny pochodzi z derywatu nalecego do tego samego gniazda (SANIE: saneczkarka).
-al<n>(y), -at,
-al<izm>,
-atyw, -arn(y),
ej<sk>(i),
-jan<izm>,
-at<yk>(a),
-onal<n>(y),
-i/ywn(y),
-i/ykal<n>(y)
<i/ystyczn>(y),
<i/yzm>, <n>(y)

aĔ<sk>(i),
-al<n>(y),
-<i/yczn>(y),

-oĞü
-i/yz[-i/yz
(owaü)]

-acj-/
-ac[-acj(a)
/ ac<j>
(a)]

x

x

-n(y)

-or

x

-or

<i/ystyczn>(y),

Schemat 38. czliwo cigu -i/yzacj(a)

o
-sk(i)
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W schemacie zwraca uwag rozbudowanie czliwoci cigu -i/yzacj-: zarówno
prawo-, jak i lewostronne, a take zachodzce wewntrz ukadu (przeplatanie technikami sowotwórczymi innymi ni suksacja, nawet dwukrotne – oznaczone zielonym kolorem strzaek). Na uwag zasuguje rozwijanie cigu -i/yzacj(a) nawet
do ukadów czterosuksalnych (trzy przykady), co niewtpliwie wie si z du
czstoci wystpowania trójsuksalnego cigu -i/yzacyjn(y) (21 potwierdze),
który jest zaliczony do sfery dalszych obrzey centrum. Jego czliwo zostanie
przedstawiona w nastpnej grupie schematów: w punkcie c).
-ow(y)
-i/yn-

-ul(a)

-k-

-owat(y)
-k(a)d

Schemat 39. Obustronna czliwo cigu -i/ynk-

czliwo cigu -i/ynk- jest uboga, co dobrze obrazuje prezentowany powyej schemat.
-n(y)

-at(y)
-ow[-ow(y)]

-i/yk-

x

-n(y)

-o

-n(y)

-oĞü

Schemat 40. Obustronna czliwo cigu -i/ykow-

Lewostronna czliwo cigu -i/ykow- ogranicza si do jednego suksu -n(y).
Prawostronna obejmuje poczenia jednokrotnie potwierdzone.
c) Obrze a centrum
Prezentowane niej cigi, zaliczone do strefy obrzey centrum charakteryzuj
si niezbyt rozbudowana czliwoci. Wyróniaj si tylko ukady -nik i jedyny
ukad trójsuksalny -i/yzacyjn-.
-aw(y)
-k(a)d

-nik-

-ow[-ow(y)]

Schemat 41. Obustronna czliwo cigu -nikow-

-o
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-ow(y)

-an[an<in>,
an(y)]

-sk(i)

-k[-k(a)3,
-k(a)Ī]

-k(a)d

Schemat 42. Obustronna czliwo cigu -ank-

-n(ąü)

-ow[-ow(y)]

-i/yn-

x

-k(a)3

Schemat 43. Obustronna czliwo cigu -i/ynow-

-owat(y)
-i/yw(a)

-<k>(a)3

-i/yk-

-n-

-k(o), -ob(a)

x

-tw(o), -k(a)Ī, -ek,
-arstw(o), -i/yc(a),
-ow(a), -ow(y),
-ostw(o), -owat(y),
-owsk(i)
-oĞü

-ow(y)

-o
-ank(a),
-ostw(o),
-ówk(a),
-i/yn(a)

x
x

Schemat 44. Obustronna czliwo cigu -nik

-o
-n(y)

-i/yc-

-ow[-ow(y)]
-oĞü

Schemat 45. Obustronna czliwo cigu -i/ycow-

-ówk(a)
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-al<n>(y)
-al<izm>
-atyw,
jan<izm>

-i/yz[-i/yz
(owaü)]

<i/ystyczn>(y),
<i/yzm><n>(y)

-acyj[-acj(a)]

xx
xx

-n[-n(y)]

e

xx

Schemat 46. czliwo trójsuksalnego cigu -i/yzacyjn(y)

Cig -i/ystyczn- moe by rezultatem trzech kombinacji suksów: i/yst(a)+
-i/yczn(y) (p. schemat 47a), -i/ystyk(a) +-n(y) (p. schemat 47b) oraz -i/yst(a)+
-i/yk(a)+n(y), który nie zosta przedstawiony w postaci schematu, poniewa lewoi prawostronnie nie przycza suksów.

-on<izm>
-on<aln>(y)

-<i/yzm>

-oĞü
-i/yczn-

-i/yst-

-e
-al<n>(y)

-<i/yzm>

Schemat 47a. Obustronna czliwo cigu -i/ystyczn1- (i/yst(a)+-i/yczn(y))

-al<n>(y),
-aĔ<sk>(i)
-n-

-i/ystycz-al<n>(y)

-e

-<i/yzm>

Schemat 47b. Obustronna czliwo cigu -i/ystyczn2- (i/ystyk(a)+n(y))

-n(y)

-i/cz[-i/yk]

-ek-

-ow(y)

Schemat 48. Obustronna czliwo cigu -i/yczek
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-ow(y)

-n(y)

-i/yc-i/yc[-i/yc(a)]
[-i/yc

-n[-n(y)]

-owat(y)

(a)]
-k(a)d

Schemat 49. Obustronna czliwo cigu -nic-ator
#

-al[-al<n>(y),
-al<izm>]

-i/yz-i/yz[-i/yz(o[-i/yz)]
wa
(owaü)]

-acj(a)

x
-acj(a)

-n(y)

-ac<j>(a)

-or

-sk(i)

Schemat 50. Obustronna czliwo cigu -aliz-

Zwraca uwag brak pocze lewostronnych. Prawostronna czliwo ograniczona do dwóch suksów -acj(a) (13 potwierdze) i -ator. W schemacie zobrazowano te najduszy cig suksalny, skadajcy si z piciu przyrostków (z uciciami czci dwóch formantów).

#

-al[-al<n>(y),
-al<izm>]

-i/yz-i/yz[-i/yz(o[-i/yz
wa
)]
(owaü)]

-acj-

x

-n(y)

Schemat 51. Obustronna czliwo cigu -i/yzacj- (-i/yzacyj-)

Schemat czliwoci cigu -i/yzacj- jest czci prezentowanych wyej moliwoci cigu -aliz-. Zosta wydzielony, aby nie utrudnia odbioru schematu 49.

-n(y)

-ac[-ak]

-k[-k(i)]

-o
-oĞü

Schemat 52. Obustronna czliwo cigu -ack-
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-i/yz(owaü)
<i/yczn>(y)

-er-

-sk[-sk(i)]

-o
-oĞü

i/yz<acj>(a)

Schemat 53. Obustronna czliwo cigu -ersk-

#

-al[-al<n>(y),
-al<izm>]

-i/yst-

-k(a)Ī
-i/yczn-

<izm>

-e

Schemat 54. Obustronna czliwo cigu -alist-

Cig -alist- cechuje brak lewostronnej czliwoci, podobnie jak cigów -alizi -alizacj- (por. schemat 49 i 50). Czstka -al-, bdca skadow suksów -aln(y)
i -alizm (a take innych, rozbudowanych, np. -ualn(y), które nie zostay uwzgldnione w powyszych schematach387) jest doczana bezporednio do tematu rzeczownika, zwykle pochodzenia obcego [por. Kowalik 1979: 37].
#

-in[-in<izm>, -i/yn(a)]

-i/yst[-i/yst(a)]

-k(a)Ī

Schemat 55. Obustronna czliwo cigu -inist-

Cig -inist- cechuje bardzo uboga czliwo prawostronna i brak lewostronnych pocze suksalnych. Suks -i/yn(a), bdcy czci skadow omawianego
cigu, ma pochodzenie obce i wystpuje w derywacie kokaina.
-n(iü), -ni(aü)

-n(y)

x

-eni[-eni(e)]

-ow-

-o

-ow[-ow
[ow(y)]
(y)]

x

-k(a)3

Schemat 56. Obustronna czliwo cigu -eniow-

Lewostronnie cig -eniow- czy si tylko z suksami z elementem -n-: -n(y),
-n(i), -ni(a). Warto doda , e czasownikowe formanty s czci derywacji cyrkumksalnej: preksalno-suksalnej (na....n(i), ni(a) i od...n(i), ni(a)).
387
Z powodu wstpowania dodatkowych elementów skadowych, w podanym przykadzie
samogoski u.

7. Wnioski kocowe

Pora wróci do postawionych w rozdziale trzecim hipotez badawczych. I tak pierwsza: Dugo cigów su ksalnych jest ograniczona przez regulacyjne mechanizmy systemowe zyskaa potwierdzenie. Nie mona bez ogranicze pomnaa
skadu cigów suksalnych. Wraz ze wzrostem liczby skadników, a wic take
i dugoci cigów, maleje ich wykorzystanie. Cig piciosuksalny ma tylko jedn
egzemplikacj, podobne potwierdzenia zyskuj ukady czterosuksalne. Wyniki
synchronicznej analizy sowotwórczej s wic zbiene z analiz morfologiczn,
przeprowadzon przez Krystyn Kowalik, cho istniej rónice w liczbie wyrónianych elementów skadowych.
Jednym z istotnych mechanizmów ograniczajcych dugo cigów s ucicia.
Spotykamy je we wszystkich typach cigów: krótkich i dugich, wystpujcych
czsto i rzadko, skadajcych si z suksów rodzimych i obcych. Ich rola polega
take na eliminacji powtórze segmentów identycznych albo bardzo zblionych
pod wzgldem fonetycznym oraz redukcji niepodanych grup spógoskowych.
Tym samym druga hipoteza, dotyczca wa noci uci elementów nie eksyjnych w procesie su ksacji, zostaa potwierdzona.
Werykacj hipotezy trzeciej: Okrelone kon guracje su ksalne ró ni
si stopniem typowoci w systemie sowotwórczym jest rozdzia 6.1, w którym
prezentuj najczstsze ukady wraz z ich podziaem na sfery: centrum, ssiedztwo centrum i obrzea centrum. Cigi nalece do strefy peryferii sytemu zostay
umieszczone w wykazie cigów.
Zasadno postawienia czwartej hipotezy: Skad i dugo cigu su ksalnego
maj zwizek z genez poszczególnych jego skadników oraz jej prawdziwo
zostay udowodnione: suksy rodzime buduj cigi krótkie (gównie dwusuksalne), a obce – dusze (zwaszcza cztero- i piciosuksalne), co przekada si
równie na stopie ich wykorzystania. Nieprawd jest, e suksy obce cz si
tylko z obcymi, a rodzime z rodzimymi. Sporód rodzimych, które czsto wystpuj w otoczeniu przyrostków obcych, naley wymieni np. -ow(y), -k(a).
Porednia werykacja siódmej hipotezy: Istniej cigi su ksalne typowe dla
polszczyzny ogólnej, potocznej oraz terminologicznej zostaa przedstawiona
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w rozdziale 5.7. Jeli bowiem przyjmiemy, e dla polszczyzny potocznej charakterystyczna jest ekspresywno leksyki, osigana równie rodkami sowotwórczymi,
to moemy wskaza typowe ukady suksów z reduplikacj przyrostka -k- (-k(a)d,
-k(o), -ek), cigi -iczek: baliczek, -asek: dowcipasek, oraz rónice w czliwoci
formantów, wynikajce z ich nacechowania, np. bogatszy repertuar lewostronnych
pocze cechuje aks -i/yk w funkcji zdrabniajcej, zestawienie rónic w czliwoci suksu -ak prezentuj dwie tabele 40. i 41 [por. rozdz. 5.7.1.].
Nie mona natomiast wskaza cigów typowych dla terminologii w ogóle,
poniewa jest ona bardzo rónorodna, równie pod wzgldem sowotwórczym.
Mona jednak zauway istnienie ukadów typowych dla poszczególnych dziedzin,
np. dla botaniki i zoologii -akowat(y): widakowaty, -nikowat(y): rdestnicowaty,
-ecznikowat(y): paciorecznikowaty, -ecowat(y): godziecowaty, a dla chemii
-anow(y): azotanowy [por. rozdz. 5.7.2]. By moe wynika to z przyjtych zaoe, tzn. pomijania zoe, których pewne typy s charakterystyczne dla terminologii naukowej i technicznej (-logia, -graa, -erny, -genny, bio-, homo- itp.)
oraz wykorzystywania do tworzenia terminów suksów i ich ukadów wystpujcych w polszczy nie ogólnej. Warto te doda , e analizie poddano tylko
wycinek terminologii (kilka dziedzin i gównie derywaty pochodne od terminów).
Zagadnienia te wymagaj szczegóowych bada obejmujcych równie terminy
motywowane przez sownictwo ogólne oraz o podstawach innych ni rzeczownik
(gniazda odrzeczownikowe).
W zwizku z hipotez szóst: Pewne ukady su ksów istniej tylko w teorii, ich blokowanie ma gównie przyczyny morfonologiczne naley stwierdzi ,
e oprócz blokad morfologicznych dziaaj równie semantyczne, np. dotyczce
tworzenia rzeczowników na -o , przysówków. Niektóre blokady morfologiczne,
funkcjonujce w XX wieku (lub zdaniem normatywistów obowizujce jeszcze
w poowie XX wieku) przestay dziaa , np. alternacje g :  typowe dla zdrobnie
wystpuj dzi równie w nazwach eskich, poczenia suksów -ow(y) i -o 
z przyrostkiem -ow(y), dajce cig -owo ciow(y), nie s niemoliwe. Oprócz nich
dziaa mechanizm wewntrzjzykowy wspierajcy stosowanie krótkich cigów
i minimalizowanie wystpowania rozbudowanych struktur (por. hipoteza druga).

8. Zastosowanie regu kombinatoryki su ksalnej
– perspektywy

Przedstawione wzory pocze suksów wraz z informacj o ich obcieniu
oraz charakterystyka czliwoci przyrostów z tematami podstaw (przedstawiona
w pracach Renaty Grzegorczykowej i Jadwigi Puzyniny [1979] oraz Krystyny
Waszakowej [1994]) stwarzaj wiele moliwoci wykorzystania uzyskanej wiedzy.
Po pierwsze, pozwalaj na opracowanie programu do automatycznej analizy
derywatów, w doskonalszej formie ni obecnie stosowane388. Dane dotyczce
cigów rzadszych lub peryferyjnych, a take z wymuszonymi uciciami umoliwiaj przedstawienie peniejszego obrazu suksacji w systemie sowotwórczym
polszczyzny, a wic zapewniaj objcie automatyczn analiz wikszej liczby
formacji pochodnych. Schematy pocze prezentuj bowiem nie tylko to, co jest
atwe do przewidzenia, a wic typowe, np. poczenia formantu -ow(y) z aksami -o , -o, -k(a)3, ale równie zawieraj spis pocze rzadszych. A przecie
– jak stwierdzia Krystyna Kowalik – „z punktu widzenia analizy morfologicznej
najciekawszy jest system peryferyczny, a nie struktury seryjne” [Kowalik 1977:
198]. Na peryferiach znajduj si za dugie cigi suksalne, przyczane czsto
do tematów rzeczowników zapoyczonych, nierzadko wystpujce w terminologii.
Zadanie przeoenia procesów sowotwórczych na jzyk lingwistyki komputerowej nie jest atwe389. Oprócz blokad formalnych istniej bowiem semantyczne,
388

Np. automatyczny analizator morfologiczny Amor, analizator morfologiczny SAM-96.
Prób przeoenia typowych i seryjnych procesów sowotwórczych, obejmujcych tworzenie rzeczowników i przymiotników, jest Formalny opis derywacji w jzyku polskim autorstwa
Joanny Rabiegi-Winiewskiej, w którym autorka podaje reguy czliwoci wybranych formantów,
o duej frekwencji w tekstach, i wie je z charakterystyk eksyjn podstaw [Rabiega-Wisniewska 2006]. Praca ta ma charakter formalny i w zwizku z tym zagadnienia semantyczne, w tym
blokady czliwoci wynikajce ze znaczenia wyrazów-baz, nie s omawiane. Std pojawia si
wiele braków, np. wymieniono zaledwie dwa ograniczenia dotyczce tworzenia zdrobnie formantem -k(a): nazwy eskie z przyrostkiem -i/yn(i) i derywaty z formantem -ni(a)1 i -ni(a)3, i nie
wspomniano o innych [por. Kreja 1989: 23], a w informacji o zdolnoci do tworzenia cykli nie
ma podanej liczby moliwych powtórze. Derywowanie wyrazów pochodnych formantem -o 
rzeczywicie nie ma ogranicze formalnych, ale istniej semantyczne. Informacje o prawostronnej
czliwoci suksów s nader skromne, dotycz zwykle tego, czy dany suks bierze udzia w dalszych procesach sowotwórczych, w tym suksacji, czy nie (jeli bierze, podawany jest przykadowy suks (suksy), z którym (którymi) si czy). Znajduje si w tej pracy jednak wiele nie389
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które trudno wyrazi w jzyku programowania, wymagaj istnienia sowników-baz,
zawierajcych wiele rónych informacji. Jednak im wiksza wiedza o ograniczeniach w czliwoci, o zasadach kombinatoryki suksalnej, uciciach, tym wiksza szansa na stworzenie dobrego programu do analizy derywatów, co umoliwi
z kolei analiz tekstu. Opracowanie takich programów uatwi z kolei stworzenie
lepszych automatycznych translatorów tekstu, co wydaje si dzi bardzo istotne.
Po drugie, otwieraj moliwo okrelenia perspektyw sowotwórczych wyrazów, tzn. zbadania, czy dany wyraz moe by podstaw licznych derywatów,
w tym formacji o konkretnym znaczeniu czy strukturze. Mona bowiem utworzy
hipotetyczne derywaty od zapoycze, co moe by istotne w procesie tworzenia
terminów. Ju w momencie przejmowania sów obcych bdzie mona bowiem
stwierdzi , czy nowa jednostka ma w sobie potencja derywacyjny, niezbdny
czy podany w danej dziedzinie (por. przykady podane niej, w podrozdz. 8.1.).
Oczywicie, mona równie poznawa moliwoci derywacyjne podstaw rodzimych lub dawno zaadaptowanych, aby zbada przyczyny braku aktywnoci sowotwórczej niektórych sów oraz lepiej pozna mechanizmy nazwotwórcze, a take
wykorzysta w celach dydaktycznych: jako sposób sprawdzania znajomoci zasad
derywowania sów w jzyku polskim. Warto tak dobiera przykady w nauce sowotwórstwa (w podrcznikach i wiczeniach), by obrazoway charakterystyczne
dla polszczyzny poczenia suksów, alternacje i ucicia, czsto wystpujce typy
derywatów, co jest istotne nie tylko w glottodydaktyce. Mona byoby równie
wykorzysta znajomo kombinatoryki suksalnej do gier i zabaw sownych czy
te tworzenia tekstów z nowych, wymylonych sów.
Po trzecie, opracowanie rankingu cigów najczciej wykorzystywanych
w derywacji odrzeczownikowej daje podstawy do bada o charakterze kognitywnym czy socjolingwistycznym. Mona przeledzi drogi sowotwórczego rozwoju sów, wskaza procesy sowotwórcze prototypowe dla polszczyzny lub jej
odmian, przedstawi sfery sownictwa istotne dla czowieka (antropocentryzm
sowotwórstwa390), pomnaane w sposób sowotwórczy. Badania gniazd zbudowanych wokó wyrazów hasowych przynalenych do okrelonego pola leksykalno-semantycznego daj po temu dobre podstawy.
Po czwarte, mona równie prowadzi badania konfrontatywne, zwaszcza
ujmujce podobiestwa i rónice zachodzce pomidzy jzykami sowiaskimi,
które maj rozwinite systemy sowotwórcze. Istnienie sowników gniazdowych
(dla niektórych jzyków) oraz prac, przedstawiajcych ograniczenia w czliwoci suksów, umoliwia prowadzenie takich analiz porównawczych. Mona rówcisoci, np. zdaniem autorki derywaty z suksem -o  podlegaj dalszej suksacji (np. z suksami -ow(y), -sk(i), -a(y), -n(y), -czn(y) [Rabiega-Wisniewska 2006: 119]. Tymczasem powiadczone s jedynie poczenia z przyrostkiem -ow(y), zreszt te nieliczne, jedno z -n(y) z uciciem
czci suksu (-o <>), reszta jest moliwa po uprzednim cakowitym odczeniu formantu -o .
Takich informacji jednak nie znajdujemy.
390
Na antropocentryzm sowotwórstwa wskazywaa na przykad Krystyna Kallas [Kallas 2006: 70].
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nie przeledzi waciwoci suksów, funkcjonujcych w rónych jzykach, np.
-i/yzm, -i/yst(a), zbada i porówna ich obustronn czliwo .
Po pite, zebrane informacje mog posuy do bada diachronicznych. Z jednej strony bowiem niektóre formacje przestay by wspóczenie odbierane jako
wyrazy pochodne (np. utraciy swoje podstawy w zwizku ze zmianami semantycznymi, zanikiem desygnatów i ich nazw lub wychodzeniem z uycia sów,
zmian kierunku motywacji sowotwórczej), w zwizku z czym synchronicznie nie
mona w nich wskaza formantów i pocze suksów, a z drugiej zapoyczamy
wyrazy, niekiedy cae ich rodziny i wczany do polskiego systemu sowotwórczego, co wie si niekiedy z reinterpretacj sowotwórcz wyrazów, funkcjonujcych ju w polszczy nie, wyrónianiem nowych formatów i pocze suksów.
Krystyna Kleszczowa ujmuje to tak: „Wystarczy, aby obok poyczki pojawi si
drugi wyraz o wspólnym rodowodzie, a leksemy te od razu wikaj si w relacj
sowotwórcz” [Kleszczowa 2007: 116]. Interesujce wydaje si te przeledzenie
zmian obustronnej czliwoci aksów, tak jak opisane s zmiany funkcji i lewostronnej czliwoci niektórych aksów, oraz wskazanie tego, co niezmienne, stae,
zapewniajce cigo tradycji jzykowej [por. Kleszczowa 2007: 123]. Wiedzc,
e wspóczenie przyrostki genetycznie obce i hybrydalne buduj dugie ukady
suksów, a rodzime – krótkie, ale majce bardzo liczne potwierdzenia, mona
zada pytanie, czy jest to waciwo spotykana w polszczy nie dawniejszych
wieków? Przecie niektóre obce suksy funkcjonuj w jzyku polskim od XVII
wieku. Wiemy równie, e niektóre typy derywatów byy kiedy liczniej reprezentowane ni wspóczenie, np. nazwy uczniów, nazwy córek itp. Czy wizao
si z tym istnienie pocze przyrostków, których dzi nie spotykamy?
Po szóste, na co zwracaa uwag Hanna Jadacka, mona wykorzysta znajomo kombinatoryki w ocenie normatywnej sów [Jadacka 2005: 104, 1998: 210],
cho – jak si wydaje – wspóczenie ocena normatywna nie wpywa w znacznym
stopniu na spoeczn akceptacj sowa. Odwoanie do kryterium systemowego
zyskaoby bowiem odniesienia do frekwencji danej kombinacji suksów, a nie
tylko do wskazania analogii, odwoujcej si do podania pojedynczych przykadów derywatów, co moe by istotne w budowaniu nazewnictwa w polszczy nie
ocjalnej, a zdaniem H. Jadackiej – zwaszcza terminologii.
Trudno jednak dokadnie przewidzie ewentualne wykorzystanie przedstawionych wyników. Nie mona wykluczy , e znajd si i przykady ciekawszych
zastosowa ni te tu prognozowane.
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Przyjrzyjmy si kilku nowszym zapoyczeniom i spróbujmy okreli , jakie moliwoci rozwoju suksalnego maj przed sob. We my pod uwag nastpujce wyrazy:
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a) layout (lejat) ‘szablon graczny, wygld czasopisma, serii wydawniczej,
strony internetowej’,
b) tutor ‘opiekun naukowy studenta lub ucznia’,
c) disign (dizajn) ‘projekt, wygld’
d) brand.
Jeli bd potrzeby nazewnicze, wyrazy te mog wystpi w kilku acuchach derywatów. Sprawd my, jakie formacje mog powsta , kiedy doczymy
do tematów tych rzeczowników najbardziej obcione cigi suksalne391. W gr
wchodz m.in. nastpujce hipotetyczne ukady derywatów z cigami suksów
ze sfery centralnej:
a) z pierwszym suksem -n(y): *lejatny a. *layoutny, *tutorny, *brandny
(por. uwagi niej),
-nie: *lejatnie a. *layoutnie, *tutornie, *brandnie;
-no : *lejatno , *tutorno , *brandno ;
b) z pierwszym suksem -ow(y): *lejatowy392 a. *layoutowy, *tutorowy, *dizajnowy393, *brandowy394,
-owo: *lejatowo395 a. *layoutowo, *tutorowo, *dizjanowo396, *brandowo;

391
Po stworzeniu hipotetycznych form przejrzaam zasoby internetu (korzystajc z wyszukiwarki Google) w poszukiwaniu ewentualnych powiadcze tekstowych.
392
Formacja ma powiadczenia tekstowe, np. cignam sobie ten lejatowy gotowiec, bo
jako wpad mi w oko [www.kajus.blog.pl/komentarze/index.php?; dostp: 22.11.2011]
393
Odnotowaam potwierdzenia tekstowe, np.: na moim blogu dizajnowym gugle reklamuj
neostrad i kredyt hipoteczny [www.cambler.pl/lawinka/212910, dostp: 22.11.2011], Pozostaje ju
tylko doda, e czapki Miliondolar bd dizajnowym bonusem nagród dla laureatów tegorocznych
kategorii konkursowych [www.ostrava-picture.cz/pl/.../ostrava-picture-zawita-do-jet-set-caffe.http,
dostp: 19.11.2011], ISAN MELODY to azienkowe oraz designowe kaloryfery wyprodukowane
z stali nierdzewnej. Oferujemy szerok gam ksztatów, wielko ci oraz kolorów [www.isan-radiatory.czech-trade.pl/lazienkowe-kaloryfery-designowe, dostp: 19.11.2011].
394
Przykadowe potwierdzenia tekstowe: Czy sowa brandowe s dylematem, je li chodzi o ich
wykorzystanie w kampaniach PPC? [www. magiczne.seoisem.pl, dostp: 19.11.2011], Jak niestandardowo mierzy brandowe sowa kluczowe [www.itechnology.us./jak-niestandarodowo-mierzyc-brandowe-slowa..., dostp: 19.11.2011].
395
Forma ma powiadczenie tekstowe: wiem, e na poziom gazetki mona narzeka (!) ale
lejatowo jest ok. [www.forum.gazeta.pl, dostp: 22.11.2011].
396
Istniej liczne potwierdzenia tekstowe, np.: dzisiaj bdzie dizajnowo. Dawno nic nie pokazywaem w tym temacie, ale… [www.craflandia.blogspot.com/2010/07/dizajnowo, dostp:
22.11.2011], dizajnowo strasznie mi si podoba ten sklep [www.flaker.pl/2269489, dostp:
22.11.2011], Dizajnowo bardzo fajne (nawet nie wida e cokoy to plastik), nie wiem czy to elektronika Marantza czy same KEF-y [www.hi-.com.pl/PHPBB_2_0_6/viewtopic.php?t=21329, dostp: 19.11.2011], No wic artystycznie – powiedziaabym: „dizajnowo” – bardzo adne – ale ju
chyba wol lamp ... Skoro dizajnowo Ci si podoba, to ju co [swiatnaszkolorowy.blox.pl/2009/08/
Uwaga-reklama.html, dostp: 19.11.2011], dizajnowo strasznie mi sie podobga ten tv, dlatego
mógbym troche wiecej przeznaczyc na niego [www.elektroda.pl/rtvforum/topic2094555.html, dostp:
19.11.2011] [I.B.: pisownia oryginalna].
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-owo : *lejatowo , *tutorowo , *dizajnowo 397, *brandowo ;
-ówk(a): *lejatówka, *tutorówka, *dizajnówka, *brandówka398;
-owiec: *lejatowiec399, *tutorowiec, *dizjnowiec400, *brandowiec401;
c) z pierwszym suksem -k-: *lejatek, *tutorek402 (por. uwagi niej)
-kow(y) ek / k(a)3 / k(a)d / k(o)+ow(y): *lejatkowy, *tutorkowy;
-eczk-(a) / (o): brak ze wzgldu na rodzaj rzeczowników;
d) z pierwszym suksem -i/yczn(y): *lejatyczny, *tutoryczny, *dizajniczny,
*brandyczny
-i/ycznie: *lejatycznie, *tutorycznie, *dizajniczo, *brandycznie;
-i/yczno : *lejatyczno , *tutoryczno , *dizajniczo , *brandyczno ;
e) z suksem -arz: *lejaciarz (por. uwagi niej)
397

Przykadowe potwierdzenia tekstowe: Designowo  to idea, która przerodzia si w projekt
tworzony przez graków i programistów [www.oferia.pl/wykonawca/rma/piotr-con/236953, dostp: 19.11.2011], rma i designowo  niewana – wane eby byy wygodne. Zakup nowych nart
i wszelkie rozwaania nie maj sensu (...) [www.skiforum.pl/showthread.php?t=31574&daysprune=365, dostp: 19.11.2011].
398
Nieliczne potwierdzenia tekstowe, np: Ogólnie taka brandówka. Lepiej chyba skada rower samemu, wtedy to Ty dobierasz odpowiednie cz ci a nie kto Ci je narzuca. Czy nie? [www.
bikeaction.pl/forums/topic/.../oplaca-sie-kupowac-scotta-voltag, dostp: 19.11.2011], Zaley od
uytkownika co chce mie. Ja wole mie dobrze zoptymalizowany. Z caym szacunkiem ale brandówka z play 2.3.4 miaa lepsze wyniki [http://s5660.pl/archive/index.php/thread-1142-5.html, dostp: 19.11.2011].
399
Potwierdzenia tekstowe pochodz z ogosze o prac, np.: najlepszy grak-layoutowiec +
ilustrator [http://oferty.praca.org/praca-57162-wroclaw-stala-najlepszy-grak-layoutowiec, dostp:
19.11.2011], Podsumowanie zawodowe: Do wiadczenie w zakresie: – prowadzenia modelu PDMS
jako layout-owiec, - modelowania rurocigów, dobór zamocowa HP LP [www.goldenline.pl/leszek-myczkowski, dostp: 19.11.2011], Aktualnie potrzebny dobry layoutowiec. Taki, co potra
doda smaczku potrawie i wie jakich przypraw uy [www.digart.pl/forum/.../Grak_do_prac_pomocniczych_-_zdalny.htlm, dostp: 19.11.2011], Poszukuj w miar kreatywnego layotowca do
wspópracy przy budowie projektów internetowych [www.digipedia.pl › Usenet, dostp: 19.11.2011].
400
Odnotowaam potwierdzenia tekstowe, np.: Skoro w Cieszynie dizajnem interesuje si tylko 5 ludzi, ale w kraju i na wiecie dizajnowcy s uwielbiani i powaani [www.gazetacodzienna.
pl/node/87158, dostp: 20.11.2011], Zawodowi gracy maj mocno spaczone widzenie wiata,a ju
najbardziej dizajnowcy z zamku [http://rdir.pl/hh5d, dostp: 20.11.2011], Akurat ja jestem tutaj
w waszym gronie jak w kosmosie, bo ze mnie taki dizajnowiec jak z dro fan opla astry (hi!)n[http://
grono.net/dizajn/topic/33671/sl/wielkie-landary/2/1/31969661/1/, dostp: 20.11.2011].
401
Istniej powiadczenia tekstowe, np.: Obecnie jego miejsce zaj nastpny „brandowiec”
z USA, który podobnie jak HP niczego sam nie produkuje i bardzo niewiele wymy la [http://
m.technologie.gazeta.pl/.../1,113033,10370458, Jak_Apple_radzi_so.., dostp: 20.11.2011, cudzysów
wskazuje na sygnalizowanie dystansu nadawcy do stosowanej formy], Przez duszy czas bank
funkcjonowa pod nieco przydugaw nazw ale najwidoczniej taki by zamys brandowców banku
[http:// kamilmichno.pl/blog/2011/05/24/zegnaj-fortis-witaj-bnp-paribas/.., dostp: 20.11.2011], To
zwyky chiski brandowiec. Swego czasu nawet Manta wypu cia swój telefon. Jak go nazwali
„polski telefon” [http:// forum.satkurier.pl/viewtopic.php?f=9&t=7914, dostp: 20.11.2011].
402
Znalazam jedno powiadczenie tekstowe: Tutorek zakada posiadanie podstawowej wiedzy
z obsugi komputera i photoshopa, typu otwieranie/zapisywanie [http://forum.optyczne.pl/viewtopic.
php?t=7944&sid..., dostp: 9.12.2011].
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-arsk(i): *lejaciarski;
-arstw(o): *lejaciarstwo;
f) z suksem -i/yst(a): *lejatysta, *brandysta403 (por. uwagi niej)
-i/ystk(a): *lejatystka, *brandystka.
Utworzenie przymiotnika od wyrazu dizajn (disign) z wykorzystaniem suksu
-n(y) wizaoby si z powstaniem grupy -jnn-, niespotykanej w polszczy nie, std
nie bior go pod uwag w punkcie a).
Ze wzgldu na atwo doczania suksu -ow(y) do obcych podstaw i jego
ogromn produktywno wydaje si dzi bardziej prawdopodobne powstanie przymiotników z tym formantem: *lejatowy, *tutorowy, *dizajnowy, *brandowy oraz
wyrazów pochodnych: *lejatowo , *tutorowo  (?), *dizajnowo  (?), *brandowo , *lejatówka, *tutorówka, *dizajnówka, *brandówka, *lejatowiec, *tutorowiec, *dizajnowiec, *brandowiec. Przyrostek -n(y) czciej bywa doczany do
podstaw z wygosow jot [Kowalik 1977: 64]. Zbitka trzech spógosek w formie
*brandny, co prawda nie jest niespotykana w polszczy nie, np. podkomendny,
jednak na pewno moe utrudnia derywacj.
Lewostronna czliwo suksu -i/yczn(y) ma ograniczenia semantyczne,
poniewa w przeciwiestwie do przyrostków -ow(y) i -n(y), które wystpuj we
wszystkich moliwych funkcjach i obsuguj wszystkie relacje w obrbie formacji odrzeczownikowych [Kallas 1984: 409], peni tylko kilka funkcji, jednak
powstanie przymiotników *lejatyczny, *tutoryczny, *dizajniczy, *brandyczny, jest
moliwe (np. relacja lokatywna, genetyczna, relacja midzy obiektem/rezultatem
a narzdziem, przeznaczeniem, por. Kallas 1984: 416-432), zwaszcza gdyby
istniay odpowiednie rzeczowniki z formantem -i/yzm404 lub zoenia z czonem
-logi(a). Wygos tematów rzeczowników rodzaju mskiego umoliwia doczenie
formantu -yczn(y) (goski t, r, d) lub -iczn(y) (goska n).
W zdrobnieniach bardziej prawdopodobna jest forma lejacik405 ni lejatek,
poniewa suks -i/yk dominuje w zdrobnieniach od rzeczowników z wygosowym t, zwaszcza w nowszych derywatach, oraz z wygosow grup spógoskow [por. Kreja 1969, Grzegorczykowa, Puzynina 1984: 367-368 i 1979: 182-184]. Podobnie raczej utworzymy zdrobnienia *dizajnik, brandzik ze wzgldu
na przewag wystpowania formantu -i/yk w zdrobnieniach pochodnych od rzeczowników o wygosowej gosce n i d. Jedynie w deminutiwum od rzeczownika
tutor z odnotujemy obecno formantu -ek (w wygosie podstawy spógoska r).
W grupie derywatów z suksem -arz mógby si znale wyraz *lejaciarz
(cho moliwy jest *lejatysta), raczej nie *dizajniarz (moliwy formalnie) ze
403
Powiadczenie tekstowe: tatuazysta/brandysta albo carver nie znieczuli Cie jesli SAM chcesz
cos zrobic, chcesz efekt masz zniesc bol jest ogolna ... [www.maxior.pl/lm/25344/Tatuaz, dostp:
9.12.2011].
404
Na przykad lejatyzm o hipotetycznym znaczeniu ‘przywizywanie duego znaczenia do
strony gracznej czasopisma czy strony internetowej’ czy ‘kierunek w sztuce’.
405
Forma ta znajduje potwierdzenia w zasobach internetu.
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wzgldu na przejcie rzeczownika *dizajner (i pochodnej nazwy zajcia, profesji
*dizajnerstwo, nazwy eskiej *dizajnerka), i nie *brandziarz (raczej *brandysta, tak jak lobbysta). Rzeczownik tutor ma za znaczenie osobowe (moliwe jest
derywowanie nazw eskich: *tutorka). Jeli powstaby rzeczownik *tutoryzm,
moliwe staoby si derywowanie nazwy *tutorysta.
Moemy rozway take poczenia tematów wymienionych rzeczowników
zapoyczonych z cigami przynalenymi do sfery bliszych obrzey centrum.
W efekcie tych dziaa otrzymujemy nastpujce hipotetyczne derywaty: *tutorkowaty, *tutoreczek, *lejatalnie, *tutoralnie, *dizajnalnie, *brandalnie, *lejaciarka, *lejatowato , *tutorowato , *dizajnowato , *brandowato , *lejatowato, *tutorowato, *dizajnowato, *brandowato, *lejacisto , *tutorysto ,
*dizajnisto , *brandzisto , *lejatyzacja, *tutoryzacja, *dizajnizacja, *brandyzacja, *lejatalno , *tutoralno , *dizajnalno , *brandalno , *lejacikowy,
*dizajnikowy, *brandzikowy, *lejatnictwo. Niektóre z nich wydaj si do prawdopodobne, np. *lejatyzacja, *tutoryzacja, *dizajnizacja, *brandyzacja czy *lejacikowy, *lejatowato , *tutorowato , *dizajnowato , *brandowato . Inne cigi
tej sfery, wymienione w tabeli 43., np. -i/yczk(a) czy -i/ynk(a) nie powstan ze
wzgldów formalnych (wymagaj rzeczowników rodzaju eskiego jako podstaw)
lub semantycznych (s nazwami osobowymi lub tworz je z wykorzystaniem
innych suksów). Skoro istnieje dizajner i dizajnerstwo, mae szanse s na derywaty *dizajnnik i *dizajnnictwo, tym bardziej e produktywno suksu -nik406
w tworzeniu nazw wykonawców zawodów maleje [por. Jadacka 2001: 126].
Mogyby powsta take inne, bardziej rozbudowane cigi, np. trójsuksalny
-i/zacyjn(y): *lejatyzowa
*lejatyzacja
*lejatyzacyjny, *tutoryzowa
*tutaryzacja *tutoryzacyjny, *brandyzowa *brandyzacja *brandyzacyjny.
Funkcjonuj te wspóczenie w polszczy nie rodowiskowej i/lub profesjonalnej derywaty: tutorski, tutoring, tutorka, dizajner, dizajnerka, dizajnerski, dizajnersko (cigi407: er+k(a), er+sk(i), er+sk(i)+o) oraz liczne derywaty od sowa
brand: obrandowa, obrandowanie, zdebrandowa, zdebrandowanie, przebrandowa, zbrandowa, zbrandowianie, branding, brandowany408.
Podsumowujc, mona stwierdzi , e trzy sporód wymienionych zapoycze
maj bardzo duy potencja derywacyjny, nieco mniejszy charakteryzuje wyraz
tutor, poniewa jest to nazwa osobowa, a ponadto nie mona wykluczy , e
w przyszoci bdzie to wyraz podzielny sowotwórczo. Zapoyczylimy bowiem
sowo tutorial409, a czon -or w innych wyrazach ma status suksu, np. blokador
406
Moliwe jest utworzenie np. derywatu *lejatnik w znaczeniu ‘zbiór wzorów, lejatów’,
który jednak nie jest podstaw rzeczowników na -tw(o).
407
Dwa pierwsze cigi nale do strefy dalszych obrzey centrum – por. tab. 44., trzeci ma
mao potwierdze, ale jest odnotowany w aneksie.
408
Efekty wyszukiwania w zasobach internetowych (Google, dostp: 3 sierpnia 2011).
409
Wyraz ten wspóczenie ma w polszczy nie dwa znaczenia: ‘samouczek’ i ‘rodzaj zaj
na uniwersytecie, spotkania tutora ze studentami’.
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7. Wnioski kocowe

‘kto, kto przeprowadza blokad’, opresor, redystrybutor [por. Waszakowa 2005:
119, Waszakowa 2012].

8.2. Ocena normatywna wybranych neologizmów bdcych
derywatami prostymi
Znajomo kombinatoryki suksalnej moe by pomocna w ocenie neologizmów
sowotwórczych, poniewa mona okreli , czy nowa struktura wpisuje si w tradycyjne poczenia przyrostków, a take czy wykorzystuje typowe rodki derywacji czy nowatorskie. Te drugie s waciwe dla neologizmów artystycznych,
ekspresywnych, artów jzykowych, cho w poezji i prozie twórcy odwouj si
równie do typowych mechanizmów sowotwórczych [por. np. Waszakowa 2007:
130, 132, 136]. Pierwsze winny by charakterystyczne dla polszczyzny ocjalnej
czy terminologii, aby tradycyjno budowy uatwiaa odczytanie znaczenia strukturalnego i w konsekwencji równie leksykalnego.
Oczywicie, prezentowane w poprzednich rozdziaach schematy pocze
i rejestry cigów, wraz ze wskazaniem stopnia ich typowoci, mog by wykorzystane do oceny neologizmów, które powstay w wyniku przynajmniej dwukrotnej suksacji. Raczej nic nie wnosz do rozwaa nad poprawnoci derywatów
pierwszego stopnia pochodnoci, chyba e to terminy i chcemy przewidzie moliwoci ich sowotwórczego rozwoju.
Spójrzmy na kilka nowszych neologizmów. Krystyna Waszakowa w swoim tekcie powiconym derywatom sowotwórczym wymienia kilkanacie przykadów
nowych struktur. Sporód nich wybierzmy odrzeczownikowe, w których mona
wskaza cigi suksalne i poddajmy je analizie. Oto one: kredytówka ‘karta kredytowa’, agenturalno  ‘bycie agentem’, cyfrówka ‘aparat cyfrowy’, szturmownik
‘czonek szturmowych oddziaów’, naoczniak ‘wiadek naoczny’ [Waszakowa
2007: 129-130]. Spotykamy w nich nastpujce ukady suksów: ow(y)+k(a)3,
ow(y)+nik, ur(a)+aln(y)+o 410, n(y)+ak. Cztery z nich s odnotowane w zebranym materiale, jednak maj róny stopie potwierdze. Cig -ówk(a) [ow(y)+k(a)3]
znajduje si w stree centralnej, a -niak [n(y)+ak] na obrzeach centrum. Ukad
ow(y)+nik naley do peryferii systemu (ma zaledwie 5 potwierdze). Najduszy
trójsuksalny nie zosta odnotowany, cho istnieje egzemplikacja dla ukadu
z dwoma pierwszymi suksami: ur(a)+aln(y) (w gnie dzie tego samego leksemu
wyjciowego), a kocowy przymiotnik -aln(y) dopuszcza poczenia z suksem
-o . Wystpienie bardzo czsto wykorzystywanego cigu -ówk(a) zagwarantowao derywatom cyfrówka i kredytówka przejrzysto strukturaln i atwo
410
Zastosowaam zapis odwoujcy si do istniejcego gniazda leksemu [AGENCJA] Sz. 2.
‘instytucja trudnica si zbieraniem informacji’, w którym wyraz agent jest derywatem pierwszego taktu, motywujcym rzeczownik agentura, który jest podstaw przymiotnika agenturalny.
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przejcia z poziomu tekstu do uzusu, a moe w przyszoci i sownika. Moda na
tworzenie i uywanie uniwerbizmów, nie tylko w sytuacjach nieocjalnych, niewtpliwe sprzyja akceptacji i rozpowszechnieniu neologizmów (sowo cyfrówka
jest dzi – jak si wydaje – do powszechnie znane). Derywat szturmownik nie
zosta utworzony w sposób typowy, co moe wpywa na jego dalsze losy: moe
pozosta okazjonalizmem.
Czynniki zewntrzjzykowe odpowiadaj w duym stopniu za upowszechnienie
sowa agenturalno , cho zawarty w nim cig -alno  jest charakterystyczny dla
terminologii i ma do liczne potwierdzenia w badanym materiale (sfera ssiedztwa centrum). A jeli dodamy, e po pierwsze, przyczanie przyrostka -o  do
suksu -aln(y) ma charakter niemal automatyczny, a po drugie, cig ten licznie
wystpuje w derywacji odczasownikowej, to zauwaymy, e jego pozycja w systemie sowotwórczym jest do silna. Zatem derywaty zawierajce to poczenie
przyrostków nie s odbierane jako nietypowe, zwracajce uwag swoj budow.
Nie odczuwamy ich nowoci.
Derywat tacierzyski ‘urlop wychowawczy przyznawany ojcu dziecka’, utworzony na zasadzie analogii do macierzyski, troch jako art jzykowy, nie zyska
aprobaty i z powodu wyboru podstawy (tata a. tato zamiast ojciec), i braku ogniwa
poredniego w postaci rzeczownika *tacierz. Wystpujcy w wyrazie macierzyski cig: erz+ysk(i) jest peryferyjny i wykorzystuje niezbyt produktywny
suks -erz. Pewnie dlatego twórcy neologizmu tacierzyski odczytali ten cig jako
pewn cao : -erzyski. A sam zwizek rzeczownika macierz z leksemem matka
(diachronicznie z ma) zaciera si wspóczenie i utrzymuje dziki derywatom
macierzystwo i macierzyski. Jako struktura analogiczna, jako art jzykowy
wyraz tacierzyski moe funkcjonowa , ale jako termin ju nie, poniewa jego
podstaw jest wyraz nacechowany ekspresywnie (wg Uniwersalnego sownika
jzyka polskiego pod red. Dubisza tato i tata to wyrazy pieszczotliwe i potoczne),
a wyróniony czon -erzysk(i) byby formantem jednostkowym.

Lista cigów

Ukady dwusu ksalne
konguracje I i II taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym:
acj(a):
acj(a)+n(y), acj(a)+owan(y), de...acj(a)411+or, kon...acj(a)+onizm;
acz:
acz+ek, acz+k(a)412, acz+owat(e), acz+owat(y), acz+ow(y);
aczek:
aczek+owat(y);
ad(a):
ad(a)+ow(y);
adi(a):
adi(a)+ank(a);
aizm:
a<izm>+i/ystyczn(y);
ak:
ak+aln(y), ak+ek, ak+i/yn(a), ak+i/ysk(o), ak+k(a), ak+k(i), ak+
owat(y), ak+ow(y), ak+ówk(a), ak+tw(o);
al:
al+czyk, al+ek, al+i/yk, al+i/ysk(o), al+nictw(o), al+nik;
alist(a):
alist(a)+k(a);
alizm:
al<izm>+i/yst(a), al<izm>+i/ystyczn(y);
a:
a+i/yk, a+ow(y), a+stw(o);
amin:
amin+ow(y);
an:
an+i/yc, an+j(a), an+k(a), an+ow(a), an+ow(y), an+sk(i);
anali(a):
anali(a)+k(a)d;
aner:
aner+k(a);
anin:
an<in>+i/yzm, an<in>+k(a), anin+sk(i), anin+stw(o);
anizm:
an<izm>+i/yst(a), an<izm>+i/ystyczn(y), an<izm>+in, an<izm>+sk(i);
ank(a):
ank(a)+k(a)d, ank(a)+ow(y);
ant:
ant+i/yk, ant+k(a)3, ant+k(a), ant+k(i), ant+ow(a), ant+ow(y),
ant+tw(o), ant+ur(a);
411
Suks -acj(a) jest czci formantu zoonego preksalno-suksalnego (zapis z trzema
kropkami midzy preksem a suksem przyjam jako oznaczenie formantu zoonego).
412
Wprowadziam rozrónienie w obrbie formantu -k(a) ze wzgldu na odmienn czliwo
suksu w rónych funkcjach. I tak k(a) oznacza suks budujcy nazwy eskie, k(a)d – zdrobnienia, k(a)3 – inne derywaty (nazwy przedmiotów, nazwy czynnoci, potoczne nazwy zawodów
i inne).

Ukady dwusuksalne
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antk(a):
antyst(a):
ar:
ard:
ariusz:
ark(a):

antk(a)+i/yc(a), antk(a)+k(i);
antyst(a)+k(i);
ar+nik, ar+n(y);
ard+k(a)d;
ariusz+k(a), ariusz+owsk(i), ariusz+ow(y);
ark(a)+an(y), ark(a)+owat(y), ark(a)+ow(y), ark(a)+sk(i), ar<k>(a)+
stw(o);
arni(a):
arni(a)+an(y), ar<ni>(a)+enk(a), arni(a)+k(a)d, arni(a)+ow(y);
arstw(o): ars<tw>(o)+k(i), ar<stw>(o)+sk(i)413;
aryzm:
ar<yzm>+i/yst(a), ar<yzm>+i/ystyczn(y);
arz:
arz+czyk, arz+ek, arz+ewicz, arz+i/ych(a), arz+i/yk, arz+i/yn(a),
arz+k(a)3, arz+k(a), arz+ni(a), arz+ostw(o), arz+ow(a), arz+owat(y),
arz+ow(y), arz+ówn(a), arz+sk(i), arz+ski(e), arz+stw(o);
arzyst(a): arzyst(a)+k(a);
as:
as+ek;
ast(a):
ast(a)+i/yczn(y), ast(a)+k(a);
as(y):
as(y)+k(i);
aszek:
aszek+ow(y);
at:
at+i/yk, at+is(a), at+k(a)3, at+k(a), at+k(i), at+nik, at+ownik;
atk(a):
atk(a)+k(a)d, atk(a)+ow(y);
ator:
ator+k(a), ator+ow(a), ator+ówn(a), ator+sk(i), ator+stw(o);
atur(a):
atur(a)+ow(y);
atyk:
atyk+k(a), atyk+k(i);
atyk(a):
at<yk>(a)+i/yz(owa );
atyw:
atyw+n(y);
atyzm:
at<yzm>+i/yczn(y), at<yzm>+i/yk(a);
aw:
aw+ek, aw+i/ysk(o), aw+nik;
aw(a):
aw(a)+k(a)d;
awic(a):
awic(a)+k(a)d;
awiczk(a): awiczk(a)+ark(a), awiczk(a)+nik, awiczk(a)+ow(y);
awit(a):
awit(a)+i/yzm, awit(a)+k(a), awit(a)+k(i);
a:
a+ow(y);
czk(o):
czk(o)+ow(y);
c(e):
c(e)+ow(y);
cj(a):
c<j>(a)+k(i);
cz():
cz()+ak, cz()+k(o)414, cz()+c(y);
czyk:
czyk+k(a)3, czyk+k(a);
413

Wydzielenie czonów ucinanych w obu cigach zgodnie z opisem w SGS-2.
W SGS-2 wyróniono w derywacie kurcztko suks -tk(o). Wobec istnienia wyrazu pochodnego kurcz (podanego jako wyraz motywujcy rzeczownik kurcztko) wydaje si suszne
wyrónienie formantu -k(o).
414
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eat:
ec:
eczk(a):
eczk(o):
ecznik:
eizm:
ejczyk:
ejusz:
ek:

el:
elnic(a):
em:
eni(e):
eniec:
enk(a):
ent:
e:
er:
eri(a):
erin(a):
erz:
es:
et(a):
etk(a):
etk(o):
etyk(a):
eut(a):
eutyk(a):
ewicz:
i/yc:
i/yc(a):
i/ycyzm:
i/ycz:
i/yczk(a):

Lista cigów

eat+k(a);
ec+a, ec+i/yc(a), ec+i/yk, ec+i/yn(a), ec+i/ysk(i), ec+i/ysk(o), ec+
i/y, ec+k(a), ec+owat(y), ec+owni(a), ec+ow(y);
eczk(a)+z...i/yz(owa ) si;
eczk(o)+ow(y);
ecznik+owat(e);
e<izm>+i/yst(a);
ej<czyk>+k(a);
ejusz+k(a), ejusz+ostw(o);
ek+ark(a), ek+arni(a), ek+arsk(i), ek+arz, ek+ast(y), ek+atk(a), ek+tk(o), ek+ek, ek+i/yn(a), ek+i/ysk(o), ek+k(a), ek+nik, ek+n(y), ek+o,
ek+ostw(o), ek+owat(e), ek+owat(y), ek+owicz, ek+owi(e), ek+owni(a), ek+ownic(a), ek+owsk(i), ek+ow(y), ek+ówk(a), o...ek+ow(y),
pa...ek+ek;
el+owat(y), el+ow(y);
elnic(a)+k(a)d, elnic(a)+ow(y);
em+ow(y);
o...eni(e)+on(y), po...eni(e)+ow(y), za...eni(e)+ow(y);
eniec+owat(y);
enk(a)+k(a)d;
ent+k(a), ent+k(i);
e+ak, e+i/yst(y), e+nicz(y), e+n(y), e+owiec, e+ow(y), e+ówk(a);
er+i/yn(a), er+jaln(y), er+k(a), er+k(i), er+ni(a), er+ow(a), er+sk(i),
er+stw(o);
eri(a)+n(y), eri(a)+sk(i);
erin(a)+k(a)3;
erz+i/ystw(o), erz+i/yst(y);
es+i/yk, es+i/ysk(o), es+owicz;
et(a)+k(a)3, et(a)+k(a)d, et(a)+ow(y);
etk(a)+ow(y);
etk(o)+ow(y);
etyk(a)+n(y);
eut(a)+k(a);
eutyk(a)+n(y);
ewicz+tk(o), ewicz+ostw(o), ewicz+owsk(i), ewicz+ówn(a);
i/yc+k(a)3, i/yc+ur(a);
i/yc(a)+k(a)d, i/yc(a)+k(i), i/yc(a)+ni(a), i/yc(a)+nik, i/yc(a)+n(y),
i/yc(a)+owat(y), i/yc(a)+owisk(o), i/yc(a)+ow(y);
i/yc<yzm>+i/ystyczn(y);
i/ycz+i/yk, i/ycz+owsk(i);
i/yczk(a)+owat(y), i/yczk(a)+ow(y);

Ukady dwusuksalne
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i/yd(o):
i/yd(o)+k(o);
i/yjastw(o): i/yja<stw>(o)+sk(i);
i/yjczyk: i/yj<czyk>+k(a);
i/yk:
i/yk+ark(a), i/yk+arni(a), i/yk+arz, i/yk+ek, i/yk+i/yczn(y), i/yk+
i/yn(a), i/yk+i/yn(y), i/yk+k(a), i/yk+k(i), i/yk+n(y), i/yk+ostw(o),
i/yk+owat(y), i/yk+owi(e), i/yk+owiec, i/yk+owsk(i), i/yk+ow(y),
i/yk+ówk(a), i/yk+tw(o);
i/yk(a):
i/yk(a)+i/yst(a), i/yk(a)+n(y);
i/ykator:
i/ykator+j(a);
i/yk(i):
i/yk(i)+k(a)d;
i/yn:
i/yn+ec, i/yn+i/yzm, i/yn+k(a), i/yn+ow(y), i/yn+sk(i);
i/yn(a):
i/yn(a)+ak, i/yn(a)+arn(y), i/yn(a)+arsk(i), i/yn(a)+arstw(o), i/yn(a)
+arz, i/yn(a)+i/ysk(o), i/yn(a)+i/yzm, i/yn(a)+i/yz(owa ) si, i/yn(a)
+k(a)3, i/yn(a)+k(a)d, i/yn(a)+n(y), i/yn(a)+owani(e), i/yn(a)+owat(y),
i/yn(a)+owiec, i/yn(a)+ow(y), i/yn(a)+ówk(a);
i/yn(i):
i/yn(i)+k(a)d;
i/yn(y):
i/yn(y)+ow(y);
i/ynizm:
i/yn<izm>+i/ystyczn(y);
i/ynk(a): i/ynk(a)+owc(e), i/ynk(a)+ow(y);
i/ysk(o):
i/ysk(o)+ow(y);
i/yst(a):
i/yst(a)+tk(o), i/yst(a)+i/yczn(y), i/yst(a)+i/yk(a), i/yst(a)+i/yn(a),
i/yst(a)+k(a), i/yst(a)+o , i/yst(a)+owsk(i), i/yst(a)+owsk(i), i/yst(a)
+ówk(a), anty...i/yst(a)+k(a);
i/ystyk(a): i/yst<yk>(a)+eri(a), i/yst<yk>(a)+i/yczn(y), i/yst<yk>(a)+i/yst(a),
i/ystyk(a)+n(y);
i/yt:
i/yt+i/yczn(y), i/yt+i/yzacj(a), i/yt+k(a)3, i/yt+n(y), i/yt+ow(y);
i/yt(a):
i/yt(a)+ank(a), i/yt(a)+ask(i), i/yt(a)+i/yzm, i/yt(a)+k(a), i/yt(a)+k(i),
i/yt(a)+or;
i/yw(a):
i/yw(a)+acz, i/yw(a)+k(a)3, i/yw(a)+n(y);
i/yw(o):
i/yw(o)+ni(a), i/yw(o)+n(y);
i/yzacj(a): i/yzacj(a)+er, i/yzacj(a)+or;
icz:
icz+k(a)d;
ing:
ing+ow(y);
isad(a):
isad(a)+ow(y);
ityk:
ityk+k(a), ityk+n(y);
j:
j+sk(i), j+stw(o);
j(a):
j(a)+ask(i), j(a)+n(y), j(a)+ow(y), j(a)+sk(i);
jan:
jan+k(a);
janizn:
jan<in>+sk(i);
jatrj(a):
jatr<j>(a)+i/yczn(y);
jer:
jer+czyk, jer+k(a), jer+ni(a), jer+ow(a), jer+ówn(a), jer+sk(i),
jer+stw(o);
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jer(a):
jon:
j(um):
k(a)3:

k(a)d:

k(a):
k(i):
k(o):

l()415:
m(a):
n(a):
ni(a):
niak:
niark(a):
nic(a):
nik:

nin(a):
nisk(o):
n(o):
och(a):
odi(a):
oid:
oid(a):
oin(a):
ok:
ok(a):
415

jer(a)+k(a)d;
jon+i/yk, jon+ow(y);
pro...j(um)+n(y), pro...j(um)+ow(y);
k(a)3+ank(a), k(a)3+an(y), k(a)3+arz, k(a)3+ek, k(a)3+i/yn(a), k(a)3+k(a)d,
k(a)3+nik, k(a)3+n(y), k(a)3+o...ek, k(a)3+o...ni(a), k(a)3+owani(e),
k(a)3+owan(y), k(a)3+owat(y), k(a)3+owicz, k(a)3+ownik, k(a)3+
ow(y), k(a)3+u...owani(e)
k(a)d+acz, k(a)d+ak, k(a)d+ark(a), k(a)d+arni(a), k(a)d+arsk(i), k(a)d
+arstw(o), k(a)d+arz, k(a)d+ast(y), k(a)d+atk(a), k(a)d+i/yn(a), k(a)d+
i/yst(y), k(a)d+k(a)d, k(a)d+nic(a), k(a)d+nik, k(a)d+n(y), k(a)d+o, k(a)d
+owani(e), k(a)d+owan(y), k(a)d+owat(y), k(a)d+ow(e), k(a)d+owiec,
k(a)d+ow(y), k(a)d+ówk(a);
k(a)+k(a)d;
k(i)+k(i), k(i)+o, k(i)+o , k(i)+tw(o), k(i)+ynk(a);
k(o)+ak, k(o)+ank(a), k(o)+an(y), k(o)+arni(a), k(o)+arz, k(o)+k(o),
k(o)+n(y), k(o)+o, k(o)+ok, k(o)+owan(y), k(o)+owat(y), k(o)+owicz,
k(o)+owiec, k(o)+owit(y), k(o)+ow(y), k(o)+ówk(a);
l()+c(y), l()+i/yn(a), l()+k(o);
m(a)+cia, m(a)+ek(a), m(a)+i/yn, m(a)+i/yn(y), m(a)+k(a)3;
n(a)+i/yc(a), n(a)+i/ysk(o), n(a)+k(a)d, o...n(a)+ow(y);
ni(a)+an(y), ni(a)+arz, ni(a)+k(a)d, ni(a)+ow(y), o...ni(a)+owiec;
niak+ek, niak+k(a), niak+k(i), niak+owat(e), niak+tw(o);
niark(a)+ow(y);
nic(a)+k(a)d, nic(a)+nik, nic(a)+n(y), nic(a)+owat(e), nic(a)+owat(y),
nic(a)+ow(y), nic(a)+ówk(a);
nik+ark(a), nik+arni(a), nik+ek, nik+k(a), nik+k(i), nik+ostw(o),
nik+ow(a), nik+owat(e), nik+owat(y), nik+owc(e), nik+owiec,
nik+owni(a), nik+owsk(i), nik+ow(y), nik+tw(o);
nin(a)+k(a)d;
nisk(o)+ow(y);
n(o)+ak, n(o)+k(o), n(o)+owiec, n(o)+utni(a);
och(a)+k(a)d;
od<i>(a)+i/yczn(y);
oid+aln(y), oid+ow(y);
oid(a)+aln(y);
oin(a)+ow(y);
ok+ k(a)3;
ok(a)+k(a);

Suks wyróniony w wyrazie kol, bdcym nazw modego kozy w znaczeniu 1. i 4.
W SGS-2 zastosowano zapis wskazujcy na wyrónienie formantu paradygmatycznego () i konektywu l (w pó niejszych tomach zrezygnowano z wydzielania konektywów – por. rozdz. 4.
róda materiaowe pracy i zasady wydzielania formantów).

Ukady dwusuksalne

o:
oek:
on:
onalizm:
onariusz:
onark(a):
onarz:
onat:
onik(a):
onist(a):
onizm:
onk(a):
or:
ori(um):
os:
osz:
oter:
ow(a):
owajc(a):
owicz:
owiec:
owin(a):
owisk(o):
owni(a):
ownic(a):
ownik:
owo :
oz(a):
ór:
ów(a):
ówk(a):
s417:
ster:
stw(o):
416
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o+ek;
oek+ow(y);
on+i/yk, on+i/yst(a), on+ow(y);
onal<izm>+i/yst(a), onal<izm>+i/ystyczn(y);
onari<usz>+at, onariusz+ k(a);
onark(a)+k(a)3, onark(a)+sk(i);
onarz+sk(i), onarz+stw(o);
onat+k(a);
onik(a)+n(y);
onist(a)+i/yczn(y), onist(a)+k(a);
on<izm>+i/yst(a), on<izm>+i/ystyczn(y);
onk(a)+ow(y);
or+at, or+ek, or+j(um), or+k(a), or+ni(a), or+ostw(o), or+ow(a),
or+owat(y), or+ow(y), or+sk(i), or+stw(o);
ori(um)+n(y);
os+k(a);
osz+k(a), osz+ostw(o), osz+owsk(i);
oter+sk(i), oter+stw(o);
ow(a)+k(a)3;
owajc(a)+i/yn(i);
owicz+k(a)3, owicz+k(a), owicz+ostw(o), owicz+owsk(i);
owi<ec>+i/yc(a), owi<ec>+i/yczk(a), owiec+k(a), owiec+owat(e),
owiec+owat(y), owiec+ow(y), owiec+sk(i);
owin(a)+k(a)d, owin(a)+ow(y);
owisk(o)+ec, owisk(o)+ow(y);
owni(a)+an(y), owni(a)+ec, owni(a)+i/yk;
ownic(a)+i/ysk(o), ownic(a)+k(a)d, ownic(a)+ow(y);
ownik+n(y), ownik+ostw(o), ownik+ow(a), ownik+owsk(i), ownik+
ow(y), ownik+ówn(a), ownik+tw(o);
owo +ow(y);
oz(a)+i/yczn(y), oz(a)+i/yk, oz(a)+i/yzm;
ór+ek, ór+od...n(i) /ni(a )416;
ów(a)+k(a)d;
ówk(a)+ak, ówk(a)+ark(a), ówk(a)+arni(a), ówk(a)+arz, ówk(a)+
i/yn(a), ówk(a)+k(a)d, ówk(a)+ow(a), ówk(a)+owat(y), ówk(a)+ow(y);
s+i/yst(a);
ster+sk(i), ster+stw(o);
stw(o)+k(o);

Por. tre przypisu 45.
Suks wyróniony w wyrazie fotos derywowanym od wyrazu fotograa (z uciciem; w
SGS-2 zastosowano zapis foto<>-s).
417
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tas:
terz:
tw(o):
uch:
uch(a):
ul(a):
ulary:
ulec:
ulek:
ulistyk(a):
ul(o):
u(a):
uk(a):
unek:
uni(a):
uni(o)
ur:
ur(a):
urgi(a):
us:
usi(a):
usz:
u:
ut:
uz:
ylen:
ym:
yn:
ytanin:
yw:

Lista cigów

tas+i/yk;
terz+jon;
tw(o)+k(o);
uch+ow(y);
uch(a)+i/yn(a), uch(a)+i/ysk(o), uch(a)+n(a);
ul(a)+i/yn(a), ul(a)+k(a)3, ul(a)+k(a)d;
ulary+i/ysk(a), ulary+k(i), ulary+nik, ulary+ow(y);
ulec+ow(y);
ul<ek>+ek(o);
ulistyk(a)+n(y);
ul(o)+ek, ul(o)+i/ysk(o), ul(o)+k(o);
u(a)+k(a)3;
uk(a)+ark(a), uk(a)+arni(a), uk(a)+k(a)d;
unek+ow(y);
uni(a)+ci(a);
uni(o)+ci(o), uni(o)+ow(y);
ur+ek, ur+i/yc(a);
ur(a)+k(a)d, ur(a)+ow(y);
urg<i>(a)+i/yczn(y);
us+ek, us+i/yk, us+k(a)3, us+k(a), us+ostw(o);
usi(a)+ek(a), usi(a)+i/yn, usi(a)+i/yn(y);
usz+k(a), usz+owsk(i), usz+ow(y);
u+i/yn(y), u+ow(y);
ut+tw(o);
uz+i/yk;
ylen+ek, ylen+ow(y);
ym+owsk(i);
yn+ek, yn+i/yn(a), yn+k(a), yn+sk(i);
ytan<in>+k(a), ytan<in>+sk(i);
yw+i/ystyczn(y);

konguracje I i II taktu z wyjciowym suksem przymiotnikowym:
aiczn(y): aiczn(y)+e, aiczn(y)+o ;
aln(y):
al<n>(y)+a...i/yzm, al<n>(y)+de...i/yzacj(a), aln(y)+e, aln(y)+i/yctw(o),
aln(y)+i/yk, al<n>(y)+i/yst(a), al<n>(y)+i/ystyczn(y), al<n>(y)+
i/ystyk(a), al<n>(y)+i/yzacj(a), al<n>(y)+i/yzm, al<n>(y)+i/yz(owa ),
al<n>(y)+i/yz(owa ) si, al<n>(y)+j(a), al<n>(y)+k(a)3, al<n>(y)
+od...i/yz(owa ), aln(y)+o ;
alsk(i):
al<sk>(i)+i/yzm, alsk(i)+o, al<sk>(i)+stw(o);
an(y):
an(y)+ec, an(y)+k(a)3, an(y)+k(a)d, an(y)+o, an(y)+o ;
ask(i):
a<sk>(i)+i/ystyk(a), a<sk>(i)+i/yzm, a<sk>(i)+i/yz(owa ),
a<sk>(i)+in, a<sk>(i)+k(a)3, ask(i)+o, ask(i)+o ;

Ukady dwusuksalne

arn(y):
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arn(y)+e, ar<n>(y)+i/yzacj(a), ar<n>(y)+i/yzm, ar<n>(y)+i/yz(owa ),
ar<n>(y)+k(a)3, arn(y)+o ;
aryczn(y): aryczn(y)+e, aryczn(y)+o ;
ast(y):
ast(y)+e, ast(y)+i/ysk(o), ast(y)+o, ast(y)+o ;
astyczn(y): astyczn(y)+e;
at(y):
at(y)+aw(y), at(y)+ek, at(y)+i/yzn(a), at(y)+k(a)3, at(y)+o, at(y)+o ,
at(y)+ywk(a);
atyczn(y): atyczn(y)+e, atyczn(y)+i/yzm, atyczn(y)+o ;
atywn(y): atywn(y)+o , ko...atywn(y)+o ;
aw(y):
aw(y)+ca, aw(y)+e, aw(y)+ec, aw(y)+e, aw(y)+i/yc(a), aw(y)+o,
aw(y)+o ;
cz(y):
cz(y)+o, cz(y)+o ;
earn(y):
earn(y)+e, ear<n>(y)+i/yzm, earn(y)+o ;
eck(i):
eck(i)+o ;
eczn(y):
eczn(y)+e, eczn(y)+o ;
ejsk(i):
e<jsk>(i)+i/yzm, ejsk(i)+i/yzn(a), e<jsk(i)+i/yz(owa ) si, ejsk(i)+o ;
eln(y):
eln(y)+e, eln(y)+o ;
esk(i):
e<sk>(i)+stw(o);
ersk(i):
ersk(i)+o;
esk(i):
esk(i)+o, esk(i)+o , esk(i)+uchn(y), esk(i)+utk(i);
esn(y):
esn(y)+e;
etyczn(y): etyczn(y)+e, et<yczn>(y)+i/yz(owa );
ewsk(i):
ewsk(i)+i/yzn(a), ewsk(i)+o, ewsk(i)+o ;
c(y):
c(y)+e, c(y)+o, c(y)+o , c(y)+tw(o);
i/yck(i):
i/yck(i)+o, i/yck(i)+o ;
i/yczn(y): i/yczn(y)+e, i/yczn(y)+i/yk, i/yczn(y)+o ;
i/ycz(y):
i/ycz(y)+o, i/ycz(y)+o ;
i/yjn(y):
i/yjn(y)+e, i/yjn(y)+o ;
i/yjsk(i): i/yj<sk>(i)+czyk, i/yj<sk>(i)+k(a)3, i/yjsk(i)+o ;
i/ynn(y): i/yn<n>(y)+ad(a), i/ynn(y)+e, i/ynn(y)+o , i/yn<n>(y)+stw(o);
i/ysk(i): i/ysk(i)+i/ystyk(a), i/ysk(i)+i/yzm;
i/yst(y):
i/yst(y)+e, i/yst(y)+k(a)3, i/yst(y)+o, i/yst(y)+o , niedo...i/yst(y)+o ;
i/ystyczn(y): i/ystyczn(y)+e, i/ystyczn(y)+o ;
i/ywn(y): i/yw<n>(y)+acj(a), i/ywn(y)+e, i/yw<n>(y)+i/yzm, i/yw<n>(y)+
i/yz(owa ), i/ywn(y)+o ;
i/yw(y):
i/yw(y)+e, i/yw(y)+ec, i/yw(y)+o ;
jaln(y):
jaln(y)+e;
jask(i):
ja<sk>(i)+i/yzm;
kow(y):
kow(y)+o ;
liw(y):
liw(y)+e, liw(y)+ec, liw(y)+o , z...liw(y)+e, z...liw(y)+o ;
aw(y):
aw(y)+ec;
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(y):

(y)+aw(y), (y)+e, (y)+i/yk, (y)+i/yn(a), (y)+i/yzn(a), (y)+o, (y)
+o , o...(y)+ak, o...(y)+aw(y), o...(y)+o, o...(y)+o , o...(y)+uchn(y), o...(y)+utk(i);
n(a):
n(a)+e;
n(i):
n(i)+ak, n(i)+e, n(i)+i/yk, n(i)+o, n(i)+o , n(i)+ówk(a);
nicz(y):
nicz(y)+o;
nist(y):
nist(y)+e, nist(y)+o ;
n(y):
n(y)+aczk(a), n(y)+ak, n(y)+ark(a), n(y)+aw(y), n(y)+e, n(y)+eni(e),
n(y)+i/yc(a), n(y)+i/yck(i), n(y)+i/ycowat(y), n(y)+i/yctw(o), n(y)
+i/yk, n(y)+i/yn(a), n(y)+i/ysi(a), n(y)+i/ysk(o), n(y)+i/y, n(y)+
i/yw(o), n(y)+i/yzn(a), n(y)+k(a)3, n(y)+o, n(y)+o , n(y)+po...stw(o),
n(y)+stw(o), n(y)+u...eni(e), n(y)+uchn(y), n(y)+utek(i), n(y)+
utk(i), a...n(y)+e, a...n(y)+o ; nad...n(y)+o , po...n(y)+e, po...n(y)
+o, po...n(y)+o ;
oowit(y): oowit(y)+e, oowit(y)+o ;
onaln(y): onaln(y)+e, onaln(y)+i/yzm, onaln(y)+i/yz(owa ), onaln(y)+i/yz(owa )
si, onaln(y)+o ;
oniczn(y): oniczn(y)+e;
oryczn(y): oryczn(y)+e, oryczn(y)+o ;
owan(y): owan(y)+e;
owat(y):
owat(y)+e, owat(y)+i/yn(a), owat(y)+i/yzn(a), owat(y)+o, owat(y)+o ;
owit(y):
owit(y)+e, owit(y)+o ;
own(y):
own(y)+e, own(y)+o , own(y)+stw(o)418;
owsk(i):
owsk(i)+o, o<wsk>(i)+stw(o);
ow(y):
ow(y)+a...j(a), ow(y)+aczek, ow(y)+ani(e), ow(y)+ank(a), ow(y)+arni(a), ow(y)+arstw(o), ow(y)+arz, ow(y)+at(y), ow(y)+c(e), ow(y)+e,
ow(y)+ec, ow(y)+ek, ow(y)+i/ycz, ow(y)+i/yn(a), ow(y)+i/ysk(o),
ow(y)+i/yzm, ow(y)+i/yzn(a), ow(y)+k(a)3, ow(y)+ni(a), ow(y)+nic(a), ow(y)+nictw(o), ow(y)+nik, ow(y)+o, ow(y)+o , ow(y)+prze...
ani(e), ow(y)+u...eni(e), nad...ow(y)+o;
sk(i):
sk(i)+anin, sk(i)+e, sk(i)+i/yzn(a), sk(i)+k(a), sk(i)+o, sk(i)+o , sk(i)
+uch;
u...ow(y): u...ow(y)+o ;
ualn(y):
ualn(y)+e, ual<n>(y)+i/ystyk(a), ual<n>(y)+i/yzacj(a), ual<n>(y)+
i/yzm, ual<n>(y)+i/yz(owa ), ualn(y)+o ;
uist(y):
uist(y)+o ;
usk(i):
usk(i)+i/yzn(a), usk(i)+o ;
konguracje I i II taktu z wyjciowym suksem czasownikowym:
aiz(owa ): aiz(owa )+acj(a);
418

Odnotowany tylko w jednym derywacie duchowiestwo.

Ukady dwusuksalne
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aliz(owa ): al<iz>(owa )+i/yzm;
ard(owa ): ard(owa )+jer, ard(owa )+on;
atyz(owa ): atyz(owa )+acj(a);
i/yk(owa ): i/yk(owa )+acj(a), i/yk(owa )+ani(e);
i/ykul(owa ): i/ykul(owa )+ator;
i/yz(owa ): i/yz(owa )+acj(a), i/yz(owa )+ator, i/yz(owa )+er;
i/yz(owa ) si: i/yz(owa ) <si>+acj(a), iz(owa ) <si>+ator;
l(i )419:
l(i )+eni(e), l(i )+unek;
n( )+eni(e), n( )+o ;
n( )420:
ni(a )421: od...ni(a )+acz, od...ni(a )+ark(a), u...ni(a )+eni(e), u...ni(a )+on(y),
u...ni(a )+eni(e);
ni( )422:
od...n(i )+acz, od...n(i )+ark(a), u...n(i )+eni(e);
on(owa ): on(owa )+ariusz, on(owa )+er, on(owa )+an(y);
uliz(owa ): uliz(owa )+acj(a), uliz(owa )+ak, ul<iz>(owa )+ant, uliz(owa )+ator;
konguracje I i II taktu z wyjciowym suksem przysówkowym:
o:
o+uchn(o), o+usiek(o), o+utk(o);
konguracje I i III taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym:
ak:
ak+x423+o;
alistyk(a): alist<yk>(a)+x+k(a)3;
alizm:
al<izm>+x+i/ystyczn(y), al<izm>+anty...<n>(y)+i/yzm;
an:
an+x+stw(o);
anistyk(a): anist<yk>(a)+x+k(a);
arz:
arz+<sk>(i)+k(a)3, arz+<stw>(o)+k(a)3, arz+<stw>(o)+sk(i);
at:
at+x+orni(a), at+x+ow(y);
atyw:
atyw+<i/yzm>+i/ystyczn(y), atyw+<i/yz>(owa )+i/yst(a);
awic(a):
aw<ic>(a)+x+alni(a);
c(a):
c(a)+x+o;
ek:
ek+x+ak, ek+x+ark(a), ek+x+ek, ek+x+icz, ek+x+n(y), ek+x+nic(a),
ek+x+ow(y), ek+x+nik, ek+x+ani(e), ek+x+an(y);
e:
e+u...<eni>(e)+on(y);
er:
er+<sk>(i)+k(a)3;
etyk(a):
etyk(a)+x+k(a)3;
ez(a):
ez(a)+x+k(a);
i/yjastw(o): i/yja<stw>(o)+<i/yn>+k(a);
419
Suks wyróniony w czasowniku kre li pochodnym wobec kreska 1. W SGS-2 zastosowano zapis wskazujcy na wyrónienie formantu paradygmatycznego (i) i konektywu l.
420
Por. tre przypisu 45.
421
Jw.
422
Jw.
423
Znakiem x oznaczam technik derywacyjn inn ni suksacja.
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i/yk:
i/yk(a):
i/yst(a):
i/ystyk(a):
i/yw(a):
i/ywisto :
i/yw(o):
k(a)3:
k(a)d:

i/yk+x+ani(e), i/yk+x+e, i/yk+x+o ;
i/yk(a)+x+k(a);
i/yst(a)+x+i/yczn(y), i/yst(a)+<ostw>(o)+owsk(i);
i/yst<yk>(a)+x+k(a);
i/yw(a)+x+ark(a);
i/ywist<o >+x+e;
i/yw(o)+x+erni(a), i/yw(o)+<ak>+n(y);
k(a)3+x+an(y), k(a)3+x+o, k(a)3+x+ani(e), k(a)3+x+owic(a);
k(a)d+x+an(y), k(a)d+x+ark(a), k(a)d+x+i/yn, k(a)d+x+ni(a), k(a)d
+x+nic(a), k(a)d+x+nik, k(a)d+x+ani(e), k(a)d+x+y/in(y);
ni(a):
ni(a)+x+ow(y);
nictw(o): nictw(o)+x+k(a);
nik:
nik+x+o , nik+x+ k(a)d, nik+x+o, nik+<ak>+ow(y), n<ik>+<tw>(o)+ak;
onizm:
on<izm>+x+i/yst(a), on<izm>+x+i/yczn(y);
ówk(a):
ówk(a)+x+arz, ówk(a)+<ow>(y)+arz;
ul(a):
ul(a)+x+ow(y);
ulistyk(a): ulistyk(a)+x+ k(a);
usz(y):
usz(y)+x+ostw(o);
u:
u+x+a(y);
uz:
uz+<k>(a)+i/yc(a);
konguracje I i III taktu z wyjciowym suksem przymiotnikowym:
aln(y):
al<n>(y)+x+i/yk, al<n>(y)+x+i/yzm, al<n>(y)+x+k(a)d, aln(y)+x+e,
aln(y)+x+o , al<n>(y)+<i/yzm>+de...acj(a), al<n>(y)+<i/yzm>+
i/ystyk(a), al<n>(y)+<i/yzm>+i/ystyczn(y), al<n>(y)+<i/yzm>+
i/yst(a), al<n>(y)+<i/yzm>+n(y);
an(y):
an(y)+<k>(a)3+i/yc(a);
arn(y):
ar<n>(y)+x+i/yk, arn(y)+x+o , ar<n>(y)+x+ow(y), ar<n>(y)+
<i/yzm>+i/ystyczn(y);
atyczn(y): atyczn(y)+x+k(a);
atywn(y): atyw<n>(y)+<i/yzm>+i/yst(a);
aw(y):
aw(y)+x+eni(e);
ejsk(i):
e<jsk>(i)+x+i/yzm, ej<sk>(i)+<czyk>+k(a)3;
c(y):
c(y)+x+eni(e);
i/yck(i):
i/yc<k>(i)+x+k(a);
i/yczn(y): i/ycz<n>(y)+x+i/yzm, i/ycz<n>(y)+x+k(a), i/yczn(y)+x+e, i/yczn(y)
+x+o ;
i/ykaln(y): i/ykal<n>(y)+x+n(y);
i/yst(y):
i/yst(y)+x+o ;
i/ywn(y): i/yw<n>(y)+<i/yzm>+i/yst(a), i/yw<n>(y)+<i/yzm>+i/ystyczn(y);
liw(y):
liw(y)+x+eni(e), liw(y)+x+on(y);

Ukady dwusuksalne

(y):
n(a):
n(y):
onaln(y):
owat(y):
ow(y):
sk(i):
ualn(y):
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o...(y)+x+eni(e);
n(a)+<sk>(i)+stw(o);
n(y)+x+a(y), n(y)+x+i/yzm, n(y)+x+i/yk, n(y)+x+o, n(y)+x+on(y),
n(y)+x+e, n(y)+x+o , n(y)+x+eni(e);
onal<n>(y)+x+k(a), onal<n>(y)+<i/yzm>+i/yst(a), onal<n>(y)+
<i/yzm>+i/ystyczn(y);
ow<at>(y)+x+ec;
ow(y)+x+acj(a), ow(y)+x+an(y), ow(y)+x+ek, ow(y)+x+nik,
ow(y)+x+o , ow(y)+x+eni(e), ow(y)+x+on(y);
sk(i)+x+ek, sk(i)+x+eni(e), sk(i)+x+k(a), sk(i)+x+o, sk(i)+x+o ;
ual<n>(y)+x+i/yzm, ual<n>(y)+<i/yzm>+i/yst(a), ual<n>(y)+
<i/yzm>+i/ystyczn(y);

konguracje I i III taktu z wyjciowym suksem czasownikowym:
aw(i ):
aw(i )+x+on(y);
i/yz(owa ): i/yz(owa )+x+an(y), i/yz(owa )+x+acj(a), i/yz(owa )+<acj>(a)+ator;
l(i )424:
l(i )+x+acz, l(i )+x+eni(e);
n( ):
n( )+x+ak, n( )+x+cy, n( )+x+i/yn(a), n( )+x+o , n( )+x+uch,
n( )+x+ani(e);
on(owa ): on(owa )+x+an(y);
konguracje I i III taktu z wyjciowym suksem przysówkowym: brak
konguracje I i IV taktu z wyjciowym suksem rzeczownikowym:
k(a)d:
k(a)d+x+x+an(y), k(a)d+x+<an>(y)>+awk(a);
k(i):
k(i)+x+x+eniec;
k(o):
k(o)+x+x+ani(e);
nictw(o): nic<tw>(o)+x+x+o;
nik:
nik+x+x+ek;
u(a):
u(a)+x+x+ani(e);
yn:
yn+<sk>(i)+x+k(a)3;
konguracje I i IV taktu z pierwszym czonem czasownikowym:
i/yz(owa ): i/yz(owa )+x+x+ator;
konguracje I i IV taktu z wyjciowym suksem przymiotnikowym:
at(y):
at(y)+x+x+eni(e);
aw(y):
aw(y)+x+x+acz, aw(y)+x+x+eni(e), aw(y)+x+x+ark(a), aw(y)+x+
x+k(a)3;
424
Suks wyróniony w czasowniku kre li pochodnym wobec rzeczownika kreska 1. W SGS-2
zastosowano zapis wskazujcy na wyrónienie formantu paradygmatycznego (i) i konektywu l.
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i/yczn(y): i/ycz<n>(y)425+<o >+x+arz;
i/ykaln(y): i/ykal<n>(y)+x+anty...<n>(y)+i/yzm;
i/ynn(y): i/ynn(y)+x+x+eni(e);
i/ystyczn(y): i/yst<yczn>(y)426+x+x+k(a);
n(y):
n(y)+x+x+i/yciel, n(y)+x+x+on(y), n(y)+x+x+a(y), n(y)+x+x+eni(e);
owat(y):
owat(y)+x+x+eni(e);
ow(y):
ow(y)+x+x+acz, ow(y)+<o>+<ec>+stw(o);
ualn(y):
ual<n>(y)+x+<i/yzm>+i/yst(a);
konguracje I i IV taktu z wyjciowym czonem przysówkowym: brak
konguracje I i VI taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
al<n>(y)+<i/yz>(owa )+x+x+<acj>(a)+i/ysta;
konguracje II i III taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowy:
acj(a):
acj(a)+ator, acj(a)+n(y);
acz:
acz+ek, acz+k(a)3, acz+k(a);
ak:
ak+i/yn(a), ak+k(a), ak+ek, ak+k(i), <ec>+ak+i/yn(a), <ec>+ak+
i/ysk(o);
ali(a):
ali(a)+owiec;
alni(a):
alni(a)+i/ycz(y);
ani(e):
ani(e)+awcz(y), ani(e)+nicz(y);
anin:
anin+k(a), anin+k(a)3;
ank(a):
ank(a)+owat(y), ank(a)+ow(y), <i/yc>+ank(a)+k(a)d;
ant:
ant+tw(o), ant+k(i), ant+k(a);
arstw(o): arstw(o)+sk(i);
arz:
arz+ek, arz+k(a)3, arz+ni(a), arz+k(a), arz+stw(o), arz+sk(i);
as:
as+ek;
ator:
ator+ow(y), ator+stw(o), ator+sk(i);
a:
a+i/yst(a), a+ow(y);
ek:
ek+ek, ek+ow(y);
elisk(o):
el<isk>(o)+i/yst(y);
eni(e):
eni(e)+ec, eni(e)+n(y), eni(e)+on(y), eni(e)+owiec, eni(e)+ow(y),
<k>(a)3+o...eni(e)+on(y);
eniec:
eniec+ak, eni<ec>+stw(o);
enk(a):
<ek>+enk(a)+k(a)d,
er:
er+k(a), er+nik, er+stw(o), er+sk(i);
425

Ucicie elementu -n(y) towarzyszy derywacji paradygmatycznej (kryjcej si pod symbo-

lem x).
426

(cz:k).

Ucicie dokonuje si dwustopniowo: najpierw odejmowany jest element -n(y), potem -yk

Ukady dwusuksalne

erk(a):
erz:
escencj(a):
i/yc(a):
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er<k>(a)+sk(i);
erz+cz(y), erz+ni(a), erz+sk(i), erz+stw(o);
<i/yz>(owa )+escencj(a)+n(y);
i/yc(a)+k(a)d, i/yc(a)+n(y), i/yc(a)+ow(y), <at>(y)+i/yc(a)+ow(y),
<ow>(y)+i/yc(a)+no , <ow>(y)+i/yc(a)+owiec, <ow>(y)+i/yc(a)+ow(y), <ow>(y)+i/yc(a)+z...owan(y);
i/yciel:
i/yciel+sk(i), i/yciel+stw(o), i/yciel+k(a);
i/ycystyk(a): <sk>(i)+i/ycystyk(a)+n(y);
i/yd(o):
i/yd(o)+k(o);
i/ykacj(a): i/ykacj(a)+n(y), <n>(y)+i/ykacj(a)+or;
i/yk:
i/yk+ek, i/yk+k(a), i/yk+ostw(o), i/yk+owsk(i), i/yk+tw(o), i/yk+
ow(y);
i/yn:
<ow>(y)+i/yn+ow(y);
i/yn(a):
i/yn(a)+ak, i/yn(a)+k(a)d, <k(a)d>+i/yn(a)+k(a)3;
i/yst(a):
i/yst(a)+i/yczn(y), i/yst(a)+k(a), <i/yzm>+i/yst(a)+owsk(i), <i/yzm>+
i/yst(a)+i/yczn(y), <i/yzm>+i/yst(a)+k(a), <ow>(y)+i/yst(a)+k(a);
i/ystyk(a): <i/yczn>(y)+i/ystyk(a)+n(y), <sk>(i)+i/ystyk(a)+n(y);
i/yt(a):
<ow>(y)+i/yt(a)+i/yzm, <ow>(y)+i/yt(a)+k(a), <ow>(y)+i/yt(a)+k(i);
i/yzacj(a): <i/yczn>(y)+i/yz<acj>(a)+ator, <i/yczn(y)>+i/yz<acj>(a)+er, <i/yczn>(y)+i/yz<acj>(a)+eri(a), <k>(i)+i/yzacj(a)+n(y), <i/yczn>(y)+
i/yzacj(a)+n(y);
i/yzn(a):
i/yzn(a)+o;
k(a)3:
k(a)3+ow(y), <n(y)>+k(a)3+owiec, <n>(y)+k(a)3+owni(a), <n>(y)+k(a)3
+ow(y), <sk>(i)+k(a)3+an(y), <sk>(i)+k(a)3+ow(y), <sk>(i)+k(a)3
+k(a)d, <onk>(a)+o...k(a)3+ow(y);
k(a):
k(a)+r(a), k(a)+k(a)d, <ek>+ k(a)+k(a)d;
k(i):
k(i)+i/yz(owa ), k(i)+o ;
k(o):
k(o)+k(o), k(o)+ow(y);
ni(a):
ni(a)+an(y), ni(a)+ow(y);
niak:
<an(y)>+niak+ek;
nic(a):
nic(a)+owat(y);
nik:
nik+arstw(o), nik+k(i), nik+owiec, nik+k(a), nik+ow(y), nik+tw(o),
<k(a)d>+nik+owat(y), <k(a)d>+nik+owiec, <ek>+nik+ow(y), <ek>+nik
+owat(y);
ob(a):
ob(a)+nic(a), ob(a)+nik, ob(a)+n(y);
od(a):
<i/yczn>(y)+od(a)+ow(y);
onalizm: <n>(y)+onal<izm>+i/yst(a), <n>(y)+onal<izm>+i/ystyczn(y), <n>(y)
+onal<izm>+i/yz(owa );
os:
<sk>(i)+os+k(i);
oszk(a):
oszk(a)+owat(y);
uacj(a):
uacj(a)+n(y);
ug(a):
ug(a)+ow(y);
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ulec:
un:
uni(a):
unek:
ur(a):
usi(a):
usz:
u:
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ulec+ow(y);
<on>+un+sk(i);
<k(a)d>+uni(a)+i/yn, <k(a)d>+uni(a)+y/in(y), <k(a)d>+uni(a)+k(a)d,
<k(a)d>+uni(a)+cia, <k(a)d>+uni(a)+eczk(a);
unek+ow(y);
ur(a)+aln(y), ur(a)+ow(y);
<k(a)d>+usi(a)+i/yn, <k(a)d>+usi(a)+y/in(y), <k(a)d>+usi(a)+k(a)d;
usz+k(a), usz+owsk(i);
u+owat(y);

konguracje II i III taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
aln(y)+o , <acj>(a)+aln(y)+o ;
a(y):
a(y)+e, a(y)+o ;
an(y):
an(y)+ec, an(y)+k(a)3;
ask(i):
ask(i)+czyk;
at(y):
at(y)+o ;
aw(y):
aw(y)+ec, aw(y)+k(a)3, aw(y)+o;
c(y):
c(y)+ow(y), c(y)+o;
eln(y):
eln(y)+i/yc(a);
c(y):
<ec>+c(y)+o, <ec>+c(y)+tw(o);
i/yczn(y): i/yczn(y)+e, i/yczn(y)+o , <i/yzm>+i/yczn(y)+o , <i/yzm>+i/yczn(y)+e;
i/yn(y):
i/yn(y)+ow(y);
i/ystowsk(i): <i/yzm>+i/ystowsk(i)+o;
i/ystyczn(y): i/ystyczn(y)+e, <i/yzm>+i/ystyczn(y)+o , <i/yzm>+i/ystyczn(y)+e;
i/ywn(y): <j>(a)+i/ywn(y)+e;
kow(y):
kow(y)+o;
liw(y):
<n>(y)+liw(y)+o , <n>(y)+liw(y)+e;
n(a):
n(a)+o ;
n(y):
n(y)+ak, n(y)+aw(y), n(y)+i/yc(a), n(y)+i/yk, n(y)+e, n(y)+o ,
<ek>+n(y)+o ;
owat(y):
owat(y)+o ;
own(y):
own(y)+e, own(y)+o , <ni(a)>+own(y)+e, <ni(a)>+own(y)+o ;
owsk(i):
<i/yzm>+anty...ow<sk>(i)+ec;
ow(y):
ow(y)+ec, ow(y)+k(a)3, ow(y)+o , ow(y)+o;
sk(i):
sk(i)+i/yzn(a), sk(i)+o;
konguracje II i III taktu z wyjciowym czonem czasownikowym:
i/yz(owa ): i/yz(owa )+acj(a), <i/yck>(i)+i/yz(owa )+acj(a), <i/yczn>(y)+i/yz(owa )+ator, <i/ystyczn(y)>+i/yz(owa )+ator; <i/yczn>(y)+i/yz(owa )
+acj(a), <i/yzm>+i/yz(owa )+acj(a), <k>(i)+i/yz(owa )+acj(a), <sk>(i)
+i/yz(owa )+acj(a), <sk>(i)+i/yz(owa )+ator, <usz>+i/yz(owa )+

Ukady dwusuksalne
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acj(a), <n>(y)+i/yz(owa )+ator, <n>(y)+i/yz(owa )+acj(a), <owsk>(i)
+i/yz(owa )+acj(a);
i/yz(owa ) si: <sk>(i)+i/yz(owa ) <si>+acj(a);
konguracje II i IV taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
i/yc(a):
<ow>(y)+i/yc(a)+x+ow(y), <ow>(y)+i/yc(a)+x+n(y);
i/ycystyk(a):
<sk>(i)+i/ycyst<yk>(a)+x+k(a);
i/ystyk(a): <sk>(i)+i/yst<yk>(a)+x+k(a);
konguracje II i IV taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
<acj>(a)+aln(y)+x+o ;
konguracje II i IV taktu z wyjciowym czonem czasownikowym:
i/yz(owa ): <i/yzm>+i/yz(owa )+x+acj(a); <sk>(i)+i/yz(owa ) <si>+x+acj(a),
<i/ystyczn>(y)+i/yz(owa )+x+acj(a);
konguracje III i IV taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
acj(a):
acj(a)+n(y), ac<j>(a)+or, <ator>+x+acj(a)+n(y);
at:
at+k(i);
ator:
ator+stw(o), ator+sk(i), ator+k(a), ator+ni(a), ator+ow(y);
ek:
ek+ow(y);
eni(e):
eni(e)+ow(y);
i/yc(a):
i/yc(a)+ow(y);
i/yciel:
i/yciel+k(a), i/yciel+stw(o);
i/yn(a):
i/yn(a)+arni(a), i/yn(a)+arz, i/yn(a)+ow(y), i/yn(a)+ówk(a);
i/ysk(o):
i/ysk(o)+ow(y);
jarni(a):
<k>(i)+x+jar<ni>(a)+sk(i);
k(a)3:
k(a)3+ow(y);
nik:
nik+k(a), nik+ow(y), nik+tw(o);
owni(a):
<n>(y)+<k>(a)3+owni(a)+ow(y);
ymiec:
ym<iec>+stw(o);
konguracje III i IV taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
aln(y)+e;
an(y):
an(y)+e;
a(y):
a(y)+o, a(y)+o ;
c(y):
c(y)+o;
i/yst(y):
i/yst(y)+o, i/yst(y)+o ;
n(y):
n(y)+e, n(y)+i/yc(a);
on(y):
on(y)+o ;
ow(y):
ow(y)+k(a)3;
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konguracje III i IV taktu z wyjciowym czonem czasownikowym:
i/yz(owa ): <i/yczn>(y)+<i/yzm>+roz...yz(owa )+an(y), <k>(i)+i/yz(owa )+acj(a),
<n>(y)+<i/yzm>+i/yz(owa )+acj(a), <i/yck>(i)+<i/yzm>+i/yz(owa )
+acj(a);
konguracje III i V taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
acj(a):
acj(a)+x+n(y);
ec:
ec+x+o;
konguracje IV i V taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
i/yst(a):
<i/yzm>+i/yst(a)+i/yczn(y);

Ukady trójsu ksalne
konguracje I, II i III taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
aciel:
aciel+k(a)+k(a)d, aciel+sk(i)+o;
acj(a):
acj(a)+n(y)+e;
ak:
ak+k(i)+o , ak+k(i)+o, ak+n(y)+e, ak+n(y)+o ;
al:
al+k(a)+k(a)d, al+sk(i)+i/yzn(a);
alizm:
al<izm>+i/yst(a)+k(a), al<izm>+i/ystyczn(y)+e, al<izm>+i/yz(owa )
+acj(a);
amin:
amin+ow(y)+o;
an:
an+j(a)+k(a)d;
anin:
an<in>+sk(i)+i/yzn(a), an<in>+sk(i)+o, an<in>+sk(i)+o ;
ank(a):
ank(a)+ow(y)+o, ank(a)+ow(y)+o ;
ant:
ant+k(i)+o;
ark(a):
ar<k>(a)+arz+sk(i), ar<k>(a)+arz+stw(o);
arstw(o): arstw(o)+ow(y)+ec, arstw(o)+ow(y)+o ;
arz:
arz+k(a)3+owat(y), arz+k(a)+k(a)d, arz+n(y)+e, arz+n(y)+o ,
arz+sk(i)+i/yzn(a), arz+sk(i)+o;
at:
at+i/yz(owa )+acj(a);
atyk(a):
at<yk>(a)+i/yz(owa )+acj(a), atyk(a)+n(y)+e;
atyw:
atyw+n(y)+e, atyw+n(y)+o ;
awic(a):
awic(a)+ow(y)+o;
awiczk(a): awiczk(a)+nik+tw(o);
ec:
ec+i/yk+owat(y), ec+od...ow(y)+k(a)3, ec+ow(y)+k(a)3, ec+ow(y)+o ;
ejusz:
ejusz+owsk(i)+o, ej<usz>+sk(i)+o ;
ek:
ek+ar<stw>(o)+sk(i), ek+arz+k(a), ek+arz+sk(i), ek+arz+stw(o), ek+
ek+owat(y), ek+ek+ow(y), ek+owat(y)+o, ek+owat(y)+o , ek+owiec
+ow(y), ek+ow(y)+ec, ek+ow(y)+o , ek+ow(y)+o, pa...ek+owat(y)
+o;

Ukady trójsuksalne

e:
er:
eri(a):
erstw(o):
erz:
etk(a):
etyk(a):
ez(a):
i/yc(a):
i/ycz:
i/yd(o):
i/yk:
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e+ow(y)+ec, e+ow(y)+k(a)3, e+ow(y)+o;
er+jan<izm>+in, er+jan<izm>+sk(i), er+sk(i)+o, er+sk(i)+o ;
er<i>(a)+n(y)+o ;
er<stw>(o)+sk(i)+o;
erz+i/ysk(i)+o, erz+i/yst(y)+o ;
etk(a)+ow(y)+o, etk(a)+ow(y)+o ;
etyk(a)+n(y)+e;
ez(a)+i/yk(a)+n(y);
i/yc(a)+ow(y)+o, i/yc(a)+ow(y)+o ;
i/ycz+i/yk+owat(y), i/ycz+i/yk+owsk(i);
i/yd(o)+ow(y)+o, i/yd(o)+ow(y)+o ;
i/yk+arz+sk(i), i/yk+arz+stw(o), i/yk+arz+k(a), i/yk+ek+ow(y),
i/yk+n(y)+e, i/yk+owat(y)+o , i/yk+owat(y)+o, i/yk+ow(y)+at(y);
i/yk(a):
i/yk(a)+n(y)+o , i/yk(a)+n(y)+e;
i/ykówk(a): i/yk<ówk>(a)+arz+k(a);
i/yn(a):
i/yn(a)+arz+k(a), i/yn(a)+arz+sk(i), i/yn(a)+arz+stw(o), i/yn(a)+
i/yst(a)+k(a), i/yn(a)+k(a)3+owat(y), i/yn(a)+k(a)d+ow(y), i/yn(a)+
owat(y)+o, i/yn(a)+ow(y)+k(a)3;
i/ynizm:
i/yn<izm>+i/yst(a)+k(a);
i/yst(a):
i/yst(a)+i/yczn(y)+o , i/yst(a)+i/yczn(y)+e, i/yst(a)+i/yk(a)+n(y);
i/ystyk(a): i/ystyk(a)+n(y)+e;
i/yt(a):
i/yt(a)+k(i)+o ;
i/yw(a):
i/yw(a)+i/yn+i/yt, i/yw(a)+k(a)3+owat(y), i/yw(a)+k(a)3+ow(y);
i/yw(o):
i/yw(o)+ak+ow(y);
jer(a):
jer(a)+k(a)d+k(a)d;
k(a)3:
k(a)3+arz+k(a), k(a)3+arz+sk(i), k(a)3+arz+stw(o), k(a)3+ow(y)+ec,
k(a)3+ow(y)+k(a)3;
k(a)d:
k(a)d+arz+k(a)3, k(a)d+arz+stw(o), k(a)d+arz+sk(i), k(a)d+k(a)d+owat(y),
k(a)d+k(a)d+ow(y), k(a)d+nik+ow(y), k(a)d+owat(y)+o , k(a)d+owat(y)+o, k(a)d+ow(y)+ec, k(a)d+ow(y)+ k(a)3, k(a)d+ow(y)+o;
k(i):
k(i)+k(i)+ow(y), k(i)+owat(y)+o;
k(o):
k(o)+ar<stw>(o)+k(i), k(o)+n(y)+i/yc(a), k(o)+n(y)+i/yk, k(o)+owat(y)+o, k(o)+owiec+ow(y), k(o)+ow(y)+k(a)3, k(o)+ow(y)+o , k(o)
+ow(y)+ec;
m(a):
m(a)+uni(a)+i/yn, m(a)+uni(a)+i/yn(y), m(a)+uni(a)+k(a)d, m(a)+usi(a)
+i/yn, m(a)+usi(a)+i/yn(y), m(a)+usi(a)+k(a)d;
n(a):
n(a)+k(a)d+k(a)d, n(a)+k(a)d+owat(y), n(a)+sk(i)+o, o...n(a)+ow(y)+o;
ni(a):
ni(a)+i/yk+tw(o), ni(a)+i/yst(a)+k(a), ni(a)+ow(y)+o, ni(a)+ow(y)
+o ;
nik:
nik+arz+i/yn(a), nik+arz+k(a), nik+arz+sk(i), nik+arz+stw(o), nik+owat(y)+o, nik+ow(y)+o;
no :
no +ow(y)+o;
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oderi(a):
ol:
o:
oek:
onizm:
or:
o :
owni(a):
ownik:
ór:
ówk(a):
ul(a):
u(a):
urgi(a):
wi(a):
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oderi(a)+n(y)+e, oderi(a)+n(y)+o ;
ol+i/yn(a)+arni(a);
o+ek+ek, o+ek+ow(y);
oek+ow(y)+o;
on<izm>+i/yst(a)+i/yczn(y), on<izm>+i/yst(a)+k(a);
or+ek+ek, or+j(um)+n(y);
o< >+n(y)+e;
owni(a)+i/yczn(y)+tw(o), owni(a)+i/yk+tw(o);
ownik+ow(y)+o , ownik+ow(y)+o;
ór+ow(y)+k(a)3;
ówk(a)+arz+k(a)d, ówk(a)+owat(y)+o;
ul(a)+i/yn(a)+k(a)3, ul(a)+i/yn(a)+k(a)d, ul(a)+k(a)d+ow(y);
u(a)+arz+ow(y), u(a)+k(a)d+ow(y);
urg<i>(a)+i/yczn(y)+e;
wi(a)+arz+i/yk;

konguracje I, II i III taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
al<n>(y)+i/yst(a)+k(a), al<n>(y)+i/ystyk(a)+n(y), al<n>(y)+i/yzacj(a)+n(y), al<n>(y)+i/yz(owa )+ator, al<n>(y)+i/yz(owa )+acj(a),
al<n>(y)+i/yz(owa ) <si>+acj(a);
an(y):
an(y)+k(a)3+k(a)d;
ask(i):
as<k>(i)+i/ystyk(a)+n(y);
arn(y):
arn(y)+i/yz(owa )+acj(a);
at(y):
at(y)+k(a)3+ow(y);
aw(y):
aw(y)+nik+ow(y);
ejsk(i):
ej<sk>(i)+i/yz(owa ) <si>+acj(a);
eln(y):
eln(y)+i/yk+k(a);
esk(i):
esk(i)+aw(y)+o, esk(i)+aw(y)+o ;
i/yck(i):
i/yc<k>(i)+an<izm>+in, i/yc<k>(i)+an<izm>+sk(i);
i/yczn(y): i/yczn(y)+i/yk+owsk(i);
i/ywn(y): i/yw<n>(y)+i/yz(owa )+acj(a);
i/yw(y):
i/yw(y)+ek+ek, i/yw(y)+o +ow(y);
(y):
(y)+ak+ek, (y)+ak+ow(y);
n(i):
n(i)+i/yk+tw(o), n(i)+i/yk+k(a), n(i)+i/ysk(o)+ow(y), n(i)+ow(y)+ec,
n(i)+ow(y)+k(a)3;
n(y):
n(y)+ak+ark(a), n(y)+ak+arni(a), n(y)+ak+an(y), n(y)+ak+i/ysk(o),
n(y)+ak+k(a), n(y)+ak+k(i), n(y)+ak+tw(o), n(y)+ak+ek, n(y)+ark(a)
+sk(i), n(y)+ark(a)+stw(o), n(y)+aw(y)+o, n(y)+i/yc(a)+k(a)d, n(y)
+i/yc(a)+owat(y), n(y)+i/yc(a)+ow(y), n(y)+i/yk+arstw(o), n(y)+
i/yk+ek, n(y)+i/yk+i/yc(a), n(y)+i/yk+k(a), n(y)+i/yk+ostw(o), n(y)
+i/yk+ow(a), n(y)+i/yk+owat(y), n(y)+i/yk+owsk(i), n(y)+i/yk+ow(y),
n(y)+i/yk+tw(o), n(y)+i/ysk(o)+ow(y), n(y)+i/y+ostw(o), n(y)+k(a)3

Ukady trójsuksalne

onaln(y):
on(y):
ow(y):

sk(i):
ualn(y):
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+an(y), n(y)+k(a)3+i/ysk(o), n(y)+k(a)3+k(a)d, n(y)+k(a)3+no , n(y)
+k(a)3+ow(y), n(y)+o +ow(y), n(y)+prze...on(y)+eni(e), n(y)+utk(i)
+x+o, n(y)+utk(i)+o;
onal<n>(y)+i/yst(a)+k(a), onal<n>(y)+i/yz(owa )+acj(a), onal<n>(y)
+i/yz(owa ) <si>+acj(a);
on(y)+ar+sk(i), on(y)+ar+stw(o);
ow(y)+an<in>+k(a), ow(y)+ec+i/yk, ow(y)+ec+ow(y), ow(y)+i/ysk(o)
+ow(y), ow(y)+k(a)3+owicz, ow(y)+k(a)3+k(a)d, ow(y)+k(a)3+ow(y),
ow(y)+nic(a)+ow(y), ow(y)+o+ k(a)3, ow(y)+o +ow(y);
sk(i)+an<in>+k(a)3, sk(i)+i/yzn(a)+an(y), sk(i)+an<in>+<stw>(o)
+anty...sk(i);
ual<n>(y)+i/yst(a)+k(a);

konguracje I, II i III taktu z wyjciowym czonem czasownikowym:
ard(owa ):
ard(owa )+jer+sk(i);
i/yk(owa ): i/yk(owa )+acj(a)+n(y), i/yk(owa )+ator+sk(i);
i/ykul(owa ): i/ykul(owa )+acj(a)+n(y);
i/yz(owa ): i/yz(owa )+ac<j>(a)+or, i/yz(owa )+acj(a)+n(y), i/yz(owa )+ator+k(a), i/yz(owa )+ator+stw(o), i/yz(owa )+ator+sk(i), i/yz(owa )+er+stw(o), i/yz(owa )+er+k(a), i/yz(owa )+er+sk(i), a...
i/yz(owa )+acj(a)+n(y), de...i/yz(owa )+acj(a)+n(y), in...i/yz(owa )
+ator+k(a), in...i/yz(owa )+ator+sk(i);
i/yz(owa ) si: i/yz(owa ) <si>+acj(a)+n(y), i/yz(owa ) si+cy+o;
l(i ):
l(i )+arz+k(a), l(i )+arz+ni(a), l(i )+arz+sk(i), l(i )+arz+stw(o);
n(i ):
na...n(i )+eni(e)+ow(y), od...n(i )+eni(e)+ow(y);
ni(a ):
na...ni(a )+eni(e)+ow(y), od...ni(a )+eni(e)+ow(y);
n( ):
n( )+c(y)+o;
on(owa ):
on(owa )+al<n>(y)+e, on(owa )+al<n>(y)+i/yzacj(a), on(owa )+aln(y)+o , on(owa )+cy+o;
konguracje I, II i III taktu z wyjciowym czonem przysówkowym:
o:
o+utk(o)+k(o);
konguracje I, II i IV taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
alizm:
al<izm>+i/yz(owa )+<acj>(a)+re...i/yzacj(a),
atyw:
atyw+n(y)+x+o ;
ec:
ec+arz+<stw>(o)+sk(i);
i/yk:
i/yk+an<izm>+<i/yn>+k(a);
k(a)d:
k(a)d+ow(y)+<ec>+stw(o);
k(o):
k(o)+arz+<stw>(o)+sk(i);
nik:
nik+arz+<sk>(i)+k(a)3,
ownik:
ownik+ow(y)+x+on(y);
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konguracje I, II i IV taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
al<n>(y)+i/ystyk(a)+x+k(a), al<n>(y)+i/yz(owa )+x+acj(a);
ask(i):
a<sk>(i)+i/yz(owa )+x+acj(a);
arn(y):
ar<n>(y)+i/yzacj(a)+x+n(y);
n(y):
n(y)+i/yk+x+ank(a), n(y)+i/yk+x+ostw(o), n(y)+i/yk+x+ówk(a), n(y)
+i/yk+x+i/yn(a), n(y)+utk(i)+x+o;
konguracje I, II i IV taktu z wyjciowym czonem czasownikowym:
on(owa ): on(owa )+al<n>(y)+<i/yzm>+i/ystyczn(y), on(owa )+alny+x+o ;
konguracje I, II i V taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
n(y):
n(y)+i/yk+x+x+ówk(a);
sk(i):
sk(i)+i/yzn(a)+<an>(y)+ak;
konguracje I, III i IV taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
i/yw(a):
i/yw(a)+<k>(a)3+n(y)+i/yk,
n(o):
n(o)+<an>(y)+ak+ek;
konguracje I, III i IV taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
al<n>(y)+x+k(a)d+ow(y), al<n>(y)+<i/yzm>+i/yst(a)+k(a), al<n>(y)
+<i/yzm>+i/ystyk(a)+n(y), al<n>(y)+<i/yzm>+i/ystyczn(y)+e;
i/ykaln(y): i/ykal<n>(y)+x+i/yz(owa )+acj(a);
n(o):
n(o)+<an(y)>+ak+ek;
n(y):
n(y)+x+cy+o, n(y)+x+eni(e)+ow(y), n(y)+x+i/yk+ow(y);
onaln(y): onal<n>(y)+<i/yzm>+i/yst(a)+i/yczn(y);

konguracje I, III i IV taktu z wyjciowym czonem czasownikowym:
i/yz(owa ) si: i/yz(owa ) si+x+acj(a)+n(y);
l(i ):
l(i )+x+n(y)+e;
n( ):
n() +x+i/yn(a)+ow(y);
konguracje I, IV i V taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
at:
at+x+x+acj(a)+n(y);
konguracje I, IV i V taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
i/ynn(y): i/ynn(y)+x+x+a(y)+o ;
n(y):
n(y)+x+x+eni(e)+ow(y), n(y)+x+x+a(y)+o ;
konguracje I, IV i V taktu z wyjciowym czonem czasownikowym:
i/yz(owa ) si: i/yz(owa ) <si>+x+x+acj(a)+n(y);

Ukady trójsuksalne

211

konguracje I, IV i VI taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
al<n>(y)+<i/yzm>+<i/ystyczn>(y)+z...i/yz(owa ) <si>+x+ani(e);
konguracje I, VI i VII taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
al<n>(y)+<i/yz>(owa )+x+x+<acj>(a)+i/ystyczn(y)+e;
konguracje II, III i IV taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
acj(a):
acj(a)+n(y)+e;
ak:
<ec>+ak+ek+owat(y),
arni(a):
arni(a)+i/yk+tw(o);
ek:
ek+ow(y)+o;
eni(e):
eni(e)+ow(y)+k(a)3, eni(e)+ow(y)+o;
i/yk(a):
<n>(y)+i/yk(a)+n(y)+e;
i/yn(a):
i/yn(a)+ec+ow(y), i/yn(a)+k(a)d+k(a)d;
i/yzacj(a): <i/yczn>(y)+i/yz<acj>(a)+er+stw(o), <i/yczn>(y)+i/yz<acj>(a)+
er+sk(i);
k(a)3:
<i/yjsk>(i)+k(a)3+arz+stw(o), <n>(y)+k(a)3+ow(y)+o;
ob(a):
ob(a)+liw(y)+e, ob(a)+n(y)+i/yk, ob(a)+n(y)+e;

konguracje II, III i IV taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
n(y):
n(y)+i/yk+ek;
ow(y):
ow(y)+ec+owat(y), ow(y)+ec+ow(y);
konguracje II, III i IV taktu z wyjciowym czonem czasownikowym:
i/yk(owa ): <i/yczn>(y)+i/yk(owa )+acj(a)+n(y), <sk>(i)+i/yk(owa )+acj(a)
+n(y), <sk>(i)+i/yk(owa )+ator+stw(o), <sk>(i)+i/yk(owa )+ator
+sk(i);
i/yz(owa ): i/yz(owa )+acj(a)+n(y), i/yz(owa )+ac<j>(a)+or; <i/yczn>(y)+
i/yz(owa )+c(y)+o, <i/ystyczn>(y)+i/yz(owa )+acj(a)+n(y),
<i/yzm>+i/yz(owa )+acj(a)+n(y), <n>(y)+i/yz(owa )+acj(a)+n(y);
konguracje II, IV i V taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
k(a)3:
<n>(y)+k(a)3+x+ow(y)+ec;
konguracje II, IV i V taktu z wyjciowym czonem czasownikowym:
i/yz(owa ): <i/yczn>(y)+i/yz(owa ) <si>+x+acj(a)+n(y), <n>(y)+i/yz(owa )+x+
acj(a)+n(y);
konguracje III, IV i V taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
ator:
ator+sk(i)+o;
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konguracje III, IV i V taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
n(y):
n(y)+i/yc(a)+ow(y);

Ukady czterosu ksalne:
konguracje I, II, III i IV taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
alizm:
al<izm>+i/yz(owa )+acj(a)+n(y);
atyw:
atyw+i/yz(owa )+acj(a)+n(y);
ek:
ek+ek+owat(y)+o;
i/yw(a):
i/yw(a)+k(a)3+ow(y)+o;
janizm:
jan<izm>+i/yz(owa )+acj(a)+n(y);
k(i):
k(i)+k(i)+arz+k(a), k(i)+k(i)+arz+stw(o), k(i)+k(i)+arz+sk(i);
k(o):
k(o)+ow(y)+k(a)3+k(a)d;
nik:
nik+arz+sk(i)+o;
konguracje I, II, III i IV taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
al<n>(y)+i/yz(owa )+acj(a)+n(y);
i/yjsk(i): i/yj<sk>(i)+k(a)3+arz+sk(i);
n(y):
n(y)+i/yk+ow(y)+o, n(y)+i/yk+ow(y)+o ;
ow(y):
ow(y)+o +ow(y)+o;
sk(i):
sk(i)+an<in>+sk(i)+o ;
konguracje I, II, III i IV taktu z wyjciowym czonem czasownikowym:
i/yk(owa ): i/yk(owa )+acj(a)+n(y)+e;
i/yz(owa ): in...i/yz(owa )+acj(a)+n(y)+o , in...i/yz(owa )+acj(a)+n(y)+e;
konguracje I, II, V i VI taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
al<n>(y)+i/yz(owa )+x+x+acj(a)+n(y);
konguracje I, III, IV i V taktu z wyjciowym czonem rzeczownikowym:
i/yw(a):
i/yw(a)+<k>(a)3+n(y)+i/yk+owat(y);
konguracje I, III, IV i V taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
al<n>(y)+<i/yzm>+i/yst(a)+i/yczn(y)+e;
konguracje II, III, IV i V taktu z wyjciowym czonem czasownikowym:
i/y(owa ): <i/yzm>+i/yz(owa )+ac<j>(a)+or+sk(i);

Ukad piciosu ksalny:
konguracje I, II, III, IV i V taktu z wyjciowym czonem przymiotnikowym:
aln(y):
aln(y)+i/yz(owa )+ac<j>(a)+or+sk(i).
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Summary

The aim of the work is to characterize denominal sufx combinatorics as well as to dene
rules and restrictions on building sufx strings, i.e. arrangements of at least two sufx corpora. The
object of the analysis are words contained in the second volume of Sownik gniazd sowotwórczych
wspóczesnego jzyka ogólnopolskiego (Dictionary of word-formation nests in contemporary Polish
language) edited by H. Jadacka, Cracow 2001 (SGS-2).
In the course of studies, it has been proved that, rst, the length of suf x strings was limited
by regulatory system mechanisms. One cannot multiply the composition of sufx strings without restriction. With the increase in the number of components, and thus also the length of strings,
their use decreases. That is why the string of ve sufxes has only one exemplication, similarly
as the string of four sufxes.
Second, one of the important mechanisms limiting the length of strings are truncations.
They appear in all kinds of strings: short or long, rare or frequent, consisting of native or foreign
sufxes. Their role is also to eliminate repetition of segments that are aurally identical or very
similar and to reduce undesirable consonant clusters.
Third, certain sufx congurations differ in the degree of word-formation typicality. Their
most common arrangements and their distribution into centre, centre neighbourhood and
periphery have been presented in Section 6.1 (strings belonging to the system periphery have
been included in Chapter 9).
Fourth, the composition and length of the suf x string are associated with the origin of
each of its components: native sufxes build short strings (mostly composed of two sufxes),
while the foreign ones create longer strings (mostly composed of four and ve sufxes), which also
translates into the extent of their use. It is not true that foreign sufxes combine only with foreign
ones, while native sufxes combine only with native ones. Among native sufxes which often occur
along with foreign ones, one can indicate such sufxes as -ow(y) or -k(a).
Fifth, there are suf x strings typical for general Polish as well as for colloquial language
and for terminology. They have been presented in Section 5.7. Typical for the colloquial language
are strings with reduplication of the -k-(-k(a)d, -ko, -ek) sufx, -iczek (e.g. baliczek) or -asek (e.g.
dowcipasek) strings as well as differences in formant connectivity resulting from their stylistic
features, e.g. the richer repertoire of left-sided connections is specic for the -i/yk afx in diminutive function. Differences in connectivity of the -ak sufx have been combined in Tables 40 and
41 in Section 5.7.1.
One cannot, though, specify strings typical for terminology in general, due to its high diversity,
also in terms of word formation. However, there are some strings typical for particular disciplines
(see Section 5.7.2): -akowat(y) (e.g. widakowaty), -nicowat(y) (e.g. rdestnicowaty), -ecznikowat(y)
(e.g. paciorecznikowaty), -ecowat(y) (e.g. godziecowaty) typical for botany and zoology, -anow(y)
(e.g. azotanowy) typical for chemistry etc. Perhaps this is due to prior assumptions, i.e. disregard
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for compositions, certain types of which are characteristic for scientic and technical terminology
(-logia, -graa, -erny, -genny, bio-, homo- etc.), as well as using sufxes and their strings occurring in general Polish to create terms and notions. It is also worth noting that only some part of
terminology (selected disciplines, words derived from terms) has been analyzed in the study. These
issues require a detailed research of terms motivated by general vocabulary and those derived from
lexemes other than nouns.
Sixth, some suf x strings exist only in theory. Their blocking is mainly due to morphonological reasons. It should be noted, however, that apart from morphological restrictions, there are
also semantic constraints, e.g. referring to formation of nouns using the -o  sufx or to creating
adverbs. Some morphological restrictions present in the 20th century (or even, as some linguists
claim, still being in force in the mid-20th century) no longer work, e.g. alternations g :  typical
for diminutives appear now also in female names, connections of -ow(y) and -o  sufxes with the
-ow(y) afx, giving the string -owo ciow(y), are not impossible. Apart from these, there is internal language mechanism supporting the use of short strings and minimizing the occurrence
of complex structures.
(Translated by Magdalena Wanot)

