
Pos ugiwanie si  terminami: su ksy obce lub su ksy genetycznie obce ma 
d ug  tradycj  w opisach kontaktów j zykowych czy szerzej � w badaniach nad 
histori  j zyka. St d przywo ywanie ich w obr bie bada  synchronicznych mo e 
by  odbierane jako swoiste pomieszanie planów � nieczysto  metodologiczna1. 
Mówi c jednak o przyrostkach -ing, -ist(a), -ali(a) czy -eri(a), nie sposób zapo-
mnie  o ich pochodzeniu. Pojawienie si  obcych su ksów i ich przyswojenie pol-
szczy nie znacz co wp yn o i nadal wp ywa na kszta t polskiego systemu s o-
wotwórczego2. Ich obco  wyra a si  nie tylko w pochodzeniu, ale i sk adzie3 
oraz innych (tj. niewyst puj cych w derywatach rodzimych) alternacjach jako-
ciowych lub uci ciach [Waszakowa 1994, 37�42]. Up yw czasu i zaadaptowanie 

w polszczy nie nie zmieni y faktu, e su ksy obce zachowa y pewne odr bno ci 
morfologiczne. 

Krystyna Waszakowa podkre la, e �su ksy obce, wyabstrahowane z wyra-
zów zapo yczonych, najcz ciej reprezentuj  ten sam styl, jaki cechuje ich pod-
stawy s owotwórcze� [Waszakowa 1994, 222], a wi kszo  formacji nale y do 
s ownictwa erudycyjnego. Widoczne jest to zw aszcza w derywatach pochodnych 
od s ów o specjalistycznym znaczeniu, np. wi kszo  derywatów motywowanych 
przez rzeczownik jod nale y do terminologii chemicznej (jodan, jodek, jodol) 
i s ownictwa z zakresu farmacji (jodyna). 

Cz  s ów pochodnych ma nacechowanie ekspresywne wynikaj ce z braku 
harmonii stylistycznej elementów je wspó tworz cych, np. do tematu wyrazu po-

1 Zw aszcza, e czasami stosunki motywacyjne mi dzy wyrazami zapo yczonymi s  do  skom-
plikowane, poniewa  kierunek motywacji jest historycznie zmienny (analiza diachroniczna jest 
ró na od synchronicznej), a przej cia elementów obcych dotycz  niekiedy ca ych grup wyrazów 
(niekiedy czas zapo yczenia poszczególnych s ów jest ró ny).

2 O s ownictwie obcym jako ródle nowych su ksów i pre ksów (tak e elementów o dysku-
syjnym statusie) oraz wzorców derywacyjnych pisali m.in. Andrzej Markowski [Markowski 2000], 
Krystyna Waszakowa [Waszakowa 2005].

3 Odr bno ci w budowie su ksów obcych omawia Krystyna Waszakowa [Waszakowa 1994, 
42�46].
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tocznego, ekspresywnego do czany jest su ks o wyspecjalizowanym znaczeniu 
zwi zanym z funkcjonowaniem w okre lonej odmianie j zyka, cz sto o obcej pro-
weniencji (np. dodupizm). Jak twierdzi Danuta Buttler4 istot  s owa ekspresyw-
nego stanowi kontrastowe zestawienie elementów morfologicznych [Buttler 
1979, 89]. 

Pochodzenie su ksów mo e jednak powodowa  inne konsekwencje: wp ywa  
na czliwo  z innymi su ksami5 i charakter tworzonych ci gów su ksalnych, 
czyli uk adów zbudowanych z przynajmniej dwóch korpusów su ksalnych6, np. 
su ksy -alist(a) i -k(a) 7 po odrzuceniu ko cówek  eksyjnych tworz  niejedno-
rodny genetycznie ci g su ksalny -alistk- o minimalnej � dwusu ksalnej d ugo-
ci, mierzonej liczb  sk adowych su ksów. 

1. Ogólne zasady wydzielania ci gów

Ci gi b d ce przedmiotem bada  zosta y wyekscerpowane z derywatów pro-
stych zamieszczonych w II tomie S ownika gniazd s owotwórczych wspó czesne-
go j zyka ogólnopolskiego8. Formacje te stanowi  cz  zhierarchizowanej struk-
tury, któr  jest gniazdo s owotwórcze, a wi c podstawowa jednostka sk adowa 
wspomnianego s ownika. Tworz  one a cuchy s owotwórcze, czyli uk ady sk a-
daj ce si  z rzeczownika niemotywowanego i jego derywatu (motywacja bezpo-
rednia) oraz s ów pochodnych od derywatu (po rednio motywowane przez rze-

czownik niemotywowany), np. rzeczownik jon motywuje czasownik jonizowa , 
a ten � rzeczownik jonizacja, który jest podstaw  rzeczownika jonizator. Zapis 
symboliczny towarzysz cy derywatom oraz odpowiedni uk ad gra czny (wci cia 
w praw  stron  odpowiadaj  kolejnym etapom derywacji) s u  zobrazowaniu 
stopnia pochodno ci. Przyjrzyjmy si  gniazdu rzeczownika jon: 

4 Podobnie widzi to zjawisko Stanis aw Grabias, omawiaj c przyk ad deburdelizacja [Grabias 
1978, 97].

5 Prezentowany tekst stanowi cz  bada  nad kombinatoryk  su ksaln  w derywacji odrze-
czownikowej, a zw aszcza rozwa a  dotycz cych okre lenia zasad budowania ci gów su ksalnych 
i ogranicze  w ich tworzeniu [por. Burkacka 2006].

6 Termin w znaczeniu zaproponowanym przez Romana Laskowskiego: korpus su ksalny = cz  
przyrostkowego formantu s owotwórczego pozosta a po odci ciu ko cówek  eksyjnych (Laskowski 
1973, 136). W moich zapisach po cze  zachowa am ko cówk   eksyjn  (podaj  j  jednak w na-
wiasach okr g ych), aby atwiejsza by a identy kacja formantu [np. zapis -j- ujednolica by dwa 
odr bne su ksy -j(a) i -j(um)].

7 Su ks -k(a) o funkcji tworzenia nazw e skich.
8 Tom 2 Gniazda odrzeczownikowe [dalej: SGS].
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JON  z.
 [jon-o/metr] SWON (O+)S,S
 jon-o-sfera meteor. (S+)S,S
  [jon<>-/gram] Supl.  z. (S+)S,S(+O),S
  [jon<>-o-sonda]9 Supl.  z. (S+)S,S(+O),S
  [jonosfer-yczny] (S+)S,S,Ad 
 jo -izowa   z.  S,V
  joniz-acja  z.  S,V,S
  [auto/jonizacja] Sz  z.  S,V,S(+O),S
  [foto<>-jonizacja] Supl.  S,V,S(+O),S
  [joniz<>-ator] Supl.  z.  S,V,S,S
  [radio/jonizacja] SWON  S,V,S (+O),S
  [term<>-o-jonizacja] SWON  S,V,S(+Ad), S
  [jonizacyj-ny]  S,V,S,Ad
  [de-jonizowa ] Sz  S,V,V
  [dejoniz-acja] Sz chem.  S,V,V,S
   [dejoniz<>-ator] Sz  S,V,V,S,S
 [z-jonizowa ]  z.  S,V,V
[jon-owy]   S,Ad
 
Po odrzuceniu uk adów z kompositami uzyskujemy nast puj ce a cuchy de-

rywatów: 
jon  jonizowa   jonizacja  jonizator,
jon  jonizowa   jonizacja  jonizacyjny,
jon  jonizowa   dejonizowa   dejonizacja  jonizator,
jon  jonizowa   zjonizowa ,
jon  jonowy.
Z nich mo na wyekscerpowa  uk ady zawieraj ce nast puj ce ci gi su ksal-

ne (o minimum dwóch przyrostkach):
iz(owa )10+acj(a)+n(y) [z alternacj  j:yj];
iz(owa )+acj(a)+ator [z uci ciem drugiego su ksu];
iz(owa )+x11+acj(a)+ator [z uci ciem drugiego su ksu].
Procederowi wydzielania ci gów su ksów z a cuchów derywatów zosta y 

poddane wszystkie gniazda zamieszczone w II tomie SGS12, co pozwoli o uzy-
ska  materia  badawczy licz cy 406 su ksów13 (rodzimych i genetycznie obcych), 

9 W SGS opatrzono ten derywat nast puj cym przypisem: �Rzeczowniki jonogram i jonosonda 
maj  w podstawie semantycznej leksem jonosfera�.

10 W SGS formant -i/yz(owa ) opisywany jest jako su ks.
11 Symbol x oznacza inn  technik  ni  su ksacja (stosowan  w derywacji prostej).
12 Po odrzuceniu z o e  z ponad 35 tysi cy wyrazów pochodnych (znajduj cych si  w tym 

tomie).
13 Prostych i rozszerzonych.
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wyst puj cych w prawie dwóch tysi cach uogólnionych ci gów14, potwierdzo-
nych w ponad 7 tysi cach przyk adów. 

2. Su ksy obce

Su ksy obce, znacznie wzbogacaj ce list  rodzimych a ksów, s  przejmowa-
ne z j zyków europejskich w wyniku wyodr bnienia przyrostków w wyrazach za-
po yczonych, które w zwi zku z przej ciem ca ych rodzin wyrazów obcych (lub 
ich cz ci) zyska y wtórn  reinterpretacj : by y strukturami niemotywowanymi na 
gruncie polszczyzny a sta y si  formacjami motywowanymi, np. wyodr bnienie 
formantu -eri(a) wyst puj cego we wcze niej zapo yczonym s owie galanteria 
dokona o si  po przej ciu wyrazu galant [D ugosz-Kurczabowa 1986b, 467]. Po-
dzielno  s owotwórcza mo e te  by  wynikiem funkcjonowania ró nych sposo-
bów adaptacji s owotwórczej wyrazów obcych [por. D ugosz-Kurczabowa 1986a]. 

Pocz tkowo nowo wydzielone su ksy towarzyszy y obcym podstawom s o-
wotwórczym, z czasem bywa y przy czane do rodzimych tematów15. Lista su-
 ksów obcych jest ci gle uzupe niana nowymi elementami. 

Niektóre su ksy wyst puj ce we wspó czesnej polszczy nie s  homonimami, 
to znaczy maj  tak  sam  posta  morfologiczn , np. -i/yn(a) I i -i/yn(a) II (pisa-
rzyna, aktorzyna i azbestyna, etylina), -i/yk I i -i/yk II (wazonik i historyk). Cha-
rakteryzuj  si  jednak inn  dystrybucj  morfologiczn  oraz odmiennymi w a ci-
wo ciami semantycznymi i stylistycznymi, a niekiedy równie   eksyjnymi16. Grup  
t  tworz  � zdaniem Krystyny Waszakowej � nast puj ce su ksy: -i/yk, -ur(a), 
-ol, -al, -or, -a , -atyk(a), -yk(a),-jan(a) (ort. -iana) [Waszakowa 1994, 47�48]. 
Gdyby my uwzgl dnili su ks przymiotnikowy17, równie  -i/yn (babcin, ciotczyn 
i azotyn, nikielin). 

Ze wzgl du na hybrydalno  su ksów18 czasownikowych i wielu przymiot-
nikowych oraz istnienie kompletnych opracowa  dotycz cych rodzimych i obcych 

14 Uogólnienie polega o na sprowadzeniu wariantów fonetycznych do jednej postaci wspólnej 
(np. -izm i -yzm do postaci -i/yzm) i abstrahowaniu (w ogólnym opisie) od ró norodnych uci  ele-
mentów nie eksyjnych, towarzysz cych su ksacji (o roli i liczebno ci uci  � por. Kapro -Charzy -
ska 2005, Burkacka 2007). 

15 Histori  poszczególnych przedrostków obcych przedstawia o wielu badaczy, w ród nich Kry-
styna D ugosz-Kurczabowa (np. D ugosz-Kurczabowa 1986a i b). Informacje bibliogra czne doty-
cz ce diachronicznego opisu formantów obcych zawiera te  praca Krystyny Waszakowej [Wasza-
kowa 1994].

16 Zagadnienia te szczegó owo omawia Krystyna Waszakowa [Waszakowa 1994, 49�52].
17 Istnieje jeszcze rodzimy su ks -in, wyst puj cy np. w derywatach Bia orusin, Litwin (wariant 

-yn w derywacie onomazjologicznym w grzyn i formacjach tautologicznych Tatarzyn i bojarzyn); 
[Renata Grzegorczykowa, Jadwiga Puzynina 1979, 228, por. te  Waszakowa 1994, 47�48].

18 Su ksy hybrydalne maj  pograniczny status, poniewa  powsta y w wyniku po czenia rodzi-
mego i obcego elementu. Takie formanty Bogdan Walczak nazywa su ksami hybrydalnymi i zalicza 
do nich mi dzy innymi nast puj ce a ksy: -aln(y) [-al/is/+n(y)], -iln(y) [-il/is/+n(y)], -arn(y) [-ar/
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su ksów w derywacji rzeczownikowej porównanie ich liczby i w a ciwo ci zo-
stanie przeprowadzone na grupie su ksów rzeczownikowych (nieco ponad 300-ele-
mentowej). 

3. Liczebno  i w a ciwo ci su ksów obcych 

Rzeczownikowe su ksy obce s  mniej liczne od rodzimych19. Zbiór ten liczy 
119 elementów wed ug bada  Krystyny Waszakowej [Waszakowa 1994 i 2005]. 
W derywatach prostych pochodz cych z II tomu SGS rzeczownikowe su ksy obce 
stanowi  oko o jednej trzeciej badanego zbioru su ksów. Niektóre z nich wyst -
puj  w pojedynczych przyk adach, np. -ess(a), -at(a), inne s  licznie reprezento-
wane, np. -i/yzacj(a), -i/yst(a), -i/yzm. Maj  wi c odmienn  aktywno  s owotwór-
cz : cz  z nich cechuje si  du  produktywno ci , przejawiaj c  si  
w tworzeniu licznych serii derywatów, inne maj  charakter jednostkowy [por. Ja-
dacka 2001, 81�84, 121, 154; Waszakowa 2005, 66�70, 179�180]. 

Su ksy genetycznie obce cz  si  zarówno z przyrostkami obcymi, jak i ro-
dzimymi, np. do przyrostka -ur(a) II20 bywaj  przy czane formanty: -ow(y), -k(a) 
d21, -aln(y) i -ant.

Tylko z su ksami obcymi cz  si  a ksy: -alik [z -at], -eizm [ z -i/yst(a)22], 
-escencj(a) [lewostronnie -yz(owa )], -ez(a) [z -i/yk(a)], -ill(a)23 [z -er(o)], -is(a) 
[lewostronnie -at], -i/ykator [z -j(a)], -jusz [lewostronnie -ar].

Niektóre podlegaj  zespojeniu z su ksami hybrydalnymi, g ównie przymiot-
nikowymi i czasownikowymi, np. acj(a)+aln(y). 

czliwo  z su ksami obcymi i su ksami przymiotnikowymi hybrydalnymi 
wykazuj  nast puj ce formanty obce:

-acj(a) [-n(y), -ator, -or II24, -i/yz(owa ), -aln(y)];
-anyzm [-i/yst(a)25, -i/yczn(y)];
-atyzm [-i/yk(a), -i/yczn(y)];
-i/ynizm [-i/yst(a), -i/ystyczn(y)];

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].

19  Monogra a Renaty Grzegorczykowej i Jadwigi Puzyniny zawiera informacje na temat 183 
su ksów rzeczownikowych [Grzegorczykowa, Puzynina 1979]. 

20 Zapis -ur(a) II oznacza su ks genetycznie obcy. Na marginesie warto doda , e do rodzime-
go przyrostka -ur(a) mo e do czy  si  lewostronnie -i/yc [-ur(a) w funkcji ekspresywnej, a dery-
waty nale  do rzeczowników rodzaju m skiego], a prawostronnie -k(a) [w starych derywatach 
rodzaju e skiego, b d cych nazwami okrycia i czapki z lisów].

21 Su ks -k(a) w funkcji deminutywnej.
22 Tu czliwo  prawostronna su ksu nie jest realizowana, poniewa  nast puje uci cie cz ci 

su ksu.
23 Su ks jednostkowy.
24 Su ks obcy.
25 Uci cie cz stki yzm. 
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-i/yzacj(a) [-er, -or II, dez...i/yzm, -ator, -eri(a), -i/yt, -n(y), -i/yczn(y), -aln(y), 
a jako formant z o ony re...i/yzacj(a) czy si  z formantem -alizm i dalej do -
czane s  elementy obce: -i/yz(owa ), -acj(a)];

-i/yzm26 [-i/yz(owa ), -i/ystyczn(y), -i/yst(a), -aln(y), -onaln(y), -i/yt(a), -atyw, 
-i/yk II27]. 

Cz  rzeczownikowych su ksów o pochodzeniu obcym wchodzi w zwi zki 
z rzeczownikowymi su ksami obcymi i su ksami przymiotnikowymi (równie  
rodzimymi):

-alizm [-i/yst(a)28, -i/yz(owa ), anty...n(y), -i/ystyczn(y)]; 
-an [-ow(y), -sk(i), -j(a)];
-atyk(a) [-i/yz(owa ), -n(y)];
-atyw [-i/yzm, -i/yz(owa ), -n(y)];
-eri(a) [-i/yzacj(a), -i/ystyk(a), -n(y), -sk(i)];
-i/yk(a) [-n(y), -i/yczn(y), -i/yst(a), -i/yzacj(a), -i/zym, -atyzm, lewostronnie -ez(a)];
-i/ystyk(a) [-n(y), -k(i), -i/yzm, -eri(a), -i/yst(a)];
-j(um) [-n(y), lewostronnie -or II];
-onalizm [-i/yst(a)29, -i/ystyczn(y), -i/yz(owa ), lewostronnie -n(y)];
-oz(a) [-i/yk II30,-i/yzm, -i/yczn(y), lewostronnie -ow(y)];
-usz [-i/yz(owa ), -owsk(i), -ow(y)].
Niektóre cz  si  tylko z przymiotnikowymi su ksami hybrydalnymi: -aizm 

[-i/ystyczn(y)31], -ast(a) [-i/yczn(y)], -azm [-astyczn(y)32], -i/ycyzm [-i/ystyczn(y)], 
-jatri(a) [-i/yczn(y)], -oid(a) [-aln(y)], -odi(a) [-i/yczn(y)], -urgi(a) [-i/yczn(y)]; 
inne za  przy czaj  rodzime formanty przymiotnikowe: -ad(a) [-ow(y), -sk(i), -i/
ynn(y)], -amin [-ow(y)], -atur(a) [-ow(y)], -cj(a) [-k(i)], -em [-ow(y)], -enist(a) 
[-k(i)], -enizm [-k(i)]; -etyk(a) [-n(y)], -eut(a) [-n(y)], -eutyk(a) [-n(y)]; -ez [-sk(i)], 
-ic(a) ac. [lewostronnie -sk(i), -i/yzm33], -ing [-ow(y)], -isad(a) [-ow(y)], -i/y ka-
cj(a) [-n(y)], -i/ytyk(a) [-n(y)], -l(a) [-ow(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)].

czliwo ci  nieograniczon  pod wzgl dem pochodzenia su ksu (mo liwe 
po czenia zarówno z rodzimymi su ksami, jak i obcymi, a tak e hybrydalnymi) 
charakteryzuj  si  formanty:

-alist(a) [-k(a) ];

26 Uci cia.
27 Zapis -i/yk II oznacza su ks genetycznie obcy (-i/yk I � rodzimy).
28 Tu czliwo  prawostronna su ksu nie jest realizowana, poniewa  nast puje uci cie cz ci 

su ksu.
29 Jw.
30 Jedno potwierdzenie (psychoza  psychotyk).
31 Uci cie.
32 Jw.
33 Uci cie.
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-anizm [-i/yst(a)34, -i/yn I35, -i/ystyczn(y), -sk(i)];
-ard [-k(a) d];
-ariusz [-k(a) , -owsk(i), -ow(y), -on(owa )];
-ator [-sk(i), -k(a) , -stw(o), -i/yz(owa ), -i/y k(owa ), -ualiz(owa ), lewo-

stronnie -acj(a)];
-atyk [-k(a) , -k(i)];
-awit(a) [-i/yzm, -k(a) , -k(i)];
-a  II [-i/yst(a), -arsk(i), -arstw(o), -ow(y)];
-er [-sk(i), -k(a) , -janizm, -i/yz(owa ), -i/yzacj(a), -on(owa )];
-et(a) [-k(a) III, -k(a) d, -ow(y)];
-euta [-k(a) , -k(i)]; 
-i/yk II [-k(a) , -anizm];
-i/yn II36 [-ow(y), -i/yt];
-i/yst(a) [-k(a) , -i/yczn(y)];
-i/yt [-i/yczn(y), -i/yzacj(a), -k(a) II, -n(y), -ow(y), lewostronnie -i/yn II];
-i/yt(a) [-ank(a), -k(a) , -i/yzm, -k(i), -or I];
-janizm [-i/yz(owa ), -i/yn I37, -sk(i), lewostronnie -er];
-jer [-sk(i), -stw(o), -k(a) , -ni(a), -ówn(a), lewostronnie -ard(owa )];
-jer(a) [-k(a) d, lewostronnie -i/yst(a)];
-ol II [-i/yn(a) II, -arni(a)];
-on [-ow(y), -i/yczn(y), -i/yk I, -i/yst(a), -un];
-onariusz [-at, -k(a) ];
-onist(a) [-i/yczn(y), -k(a) , lewostronnie -n(y)];
-onist(a) [-k(a) , -i/yczn(y), lewostronnie -n(y)];
-or II [-acj(a), -i/y kacj(a), -i/yzacj(a), -at, -jan, -sk(i), -stw(o), -k(a) ];
-ur(a) II [-ow(y), -k(a) d, -aln(y), lewostronnie -an].
S  jednak su ksy genetycznie obce, które w analizowanym materiale wyst -

powa y tylko w po czeniach z rodzimymi su ksami rzeczownikowymi: -ali(a) 
[-owiec], -aner [-k(a) ], -antyst(a) [-k(i)], -cj(a) [-k(i)], -eat [-k(a) ], -es [-i/yk I, 
-i/ysk(o), -owicz]; -eut(a) [-k(a) ], -jan [-k(a) ]; -jon [-i/yk I, -ow(y), lewostron-
nie -terz]; -nk [-k(a)38]; -onat [tylko -k(a) ]; -uz [-i/yk I, -k(a) ]. 

Jak wida  z powy szego wyliczenia, cz stymi elementami rodzimymi wyst -
puj cymi w kon guracji z su ksami obcymi, s  su ksy przymiotnikowe, zw asz-
cza przyrostki -ow(y), -n(y), -k(i) i -sk(i), oraz niektóre przyrostki rzeczownikowe, 
g ównie o funkcji deminutywnej [-ek, -i/yk I, -k(a) d] lub feminatywnej: -k(a) .

34 Uci cie elementu izm.
35 Rodzimy su ks.
36 Su ks obcy.
37 Su ks rodzimy.
38 W funkcji innej ni  deminutywna i feminatywna.
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4. Uci cia w procesie do czania su ksów obcych

Niektóre su ksy obce nie blokuj  wprawdzie dalszej su ksacji, ale s  ucina-
ne w ca o ci lub cz ci przed do czeniem przyrostka39. Mo na wymieni  kilka 
obligatoryjnych uci , które mog  by  traktowane jako wymiana su ksów, np. 
zast powanie a ksu -i/zym przez formant -i/yst(a), oraz pewn  grup  typowych 
zubo e , np. ucinanie joty lub elementu -n- z su ksu -aln(y). 

Uci cia umo liwiaj  do czenie pewnych su ksów. W literaturze opisuje si  
tu przede wszystkim ucinanie wymienionego wy ej elementu i/yzm przed do -
czeniem su ksu -i/yst(a). Krystyna Waszakowa zwraca te  uwag  na uci cia ele-
mentów wyg osowych tematów s owotwórczych [np. -n-, -usz i -j(a)] towarzy-
sz ce przy czaniu su ksów genetycznie obcych. 

Do  cz sto jednak ucinany jest su ks -i/yzm przed do czeniem innych przed-
rostów40: -i/yz(owa ), -i/ystyczn(y), -i/yczn(y), -i/yk II i -n(y) (np. partykularyzm 

 partykularyzowa , praktycyzm  praktycystyczny, parnasizm  parnasista, 
prometeizm  prometeistyczny, platonizm  platonik, feudalizm  feudalny), 
co mo na potraktowa  jako derywacj  su ksaln  wymienn . 

Sam za  su ks -izm powoduje ucinanie rodzimego elementu -sk(i), np. s o-
wia ski  s owianizm. Niew tpliwie istnieje ograniczenie w do czaniu do su-
 ksu -sk(i) a ksu -izm, poniewa  Uniwersalny s ownik j zyka polskiego nie no-
tuje po cze  *skizm. Wyst puje tylko grupa kizm, ale element k nale y do 
podstawy rzeczownika niemotywowanego.

  Jednak najcz ciej ucinanym elementem jest jota41, która odpowiada orto-
gra cznemu zapisowi ja, jum, j lub ia. Jej od czenie cz sto wi e si  z pojawie-
niem si  su ksów obcych lub hybrydalnych, g ównie -i/yk II, -i/yst(a), -or II, 
-i/yk(a) II, -i/ywn(y) (np. delirium  deliryczny, herezja  heretyk, hokej  
hokeista, poezja  poetyka, retrospekcja  retrospektywny, spedycja  spedy-
tor)42. Te zubo enia maj  charakter obligatoryjny, je eli jota jest ostatnim elemen-
tem wyg osowym tematu. 

Uci cia joty charakteryzuj  derywacj  od wyrazów pochodzenia obcego, za-
po yczenia bowiem maj  cz ciej j w wyg osie wyrazów niepochodnych, zw asz-
cza po spó g osce (w rodzimych cz sto ój, aj), np. wyrazy zako czone na ja 

39 Lub w trakcie procesu do czania.
40 Bardzo rzadko zarejestrowa am uci cia elementu -i/yzm przed niesu ksacyjn  technik  s o-

wotwórcz .
41 Uci cia tego elementu wyst puj  968 razy w badanym materiale, w tym a  559 towarzysz  

procesowi do czania su ksu.
42 Iwona Kapro -Charzy ska te  zauwa a niezwykle du  liczb  uci  joty [Kapro -Charzy -

ska 2005, 81�97, 98�102], zw aszcza w po czeniu z su ksacj , i twierdzi, e �w zakresie pewnych 
typów s owotwórczych produktywne s  niektóre formanty mieszane, g ównie ujemno-su ksalne� 
i zalicza do nich w a nie uci cie joty i przy czenie su ksu -or w nazwach subiektów czynno ci, 
od czenie elementu j(a) i przy czenie formantu -i/yzm lub -i/yk(a) w nazwach abstrakcyjnych cech, 
czynno ci i stanów [Kapro -Charzy ska 2005, 205].
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(np. ewolucja, emisja). Potwierdzaj  to spostrze enia Bogdana Walczaka, który 
podkre li , e wewn trzmorfemowe po czenie spó g oska+jota do dzi  jest ogra-
niczone do wyrazów obcego pochodzenia, w wyrazach rodzimych po czenie 
spó g oska+jota mo liwe jest tylko na granicy morfemów, zwykle na granicy 
przedrostka i rdzenia, np. objazd, odjazd, wjazd, zjazd itp. [Walczak 2001, 535]. 
Uci cie joty zatem umo liwia obj cie derywacj  wyrazów genetycznie obcych, 
zapewnia wej cie w obr b polskiego systemu s owotwórczego. 

Odj cie n pochodz cego z su ksu -aln(y) ma natomiast charakter regularny 
i dokonuje si  przed przy czeniem su ksów -i/yzm, -i/yzacj(a), -i/yz(owa ) (np. 
patriarchalny  patriarchalizm, potencjalny  potencjalizacja, minimalny  
minimalizowa )43. 

5. Su ksy obce w strukturze ci gów

Su ksy obce tworz  ci gi su ksalne i przyjmuj  w nich ró ne pozycje: na 
pocz tku ci gu, np. ur(a) II+ow(y), w rodku, np. atyw+i/yz(owa )+acj(a)+n(y), 
lub na ko cu, np. atyw+i/yz(owa ). Jako elementy inicjuj ce44 lub spajaj ce45 ci gi 
wyst puj  w podobnej liczbie uk adów (  materia u), jednak znacznie rzadziej 
ko cz  procesy su ksacyjne � nieco ponad 15% ci gów ma obcy formant jako 
element  nalny. Mo na wi c s dzi , e nie blokuj  dalszej su ksacji, a nawet jej 
sprzyjaj . 

Cz  z nich tworzy cz ste po czenia (typowe, tradycyjne, seryjne), np. 
i/yz(owa )+acj(a) czy er+k(a) , a inna � wyst puje w izolowanych ci gach (o nie-
wielkim obci eniu � jedno lub dwa potwierdzenia w materiale), np. i/yt+n(y) 
czy j(a)+ow(y). 

5.1. D ugo  ci gów46 z su ksami obcymi

W ca o ci ci gów su ksalnych przewa aj  uk ady nieskomplikowane47, g ów-
nie dwusu ksalne (ponad 72% wszystkich ci gów), znacznie mniej jest uk adów 

43 Na istotn  rol  uci cia elementu n(y) jako formantu i wspó formantu w derywatach prostych 
i z o onych zwraca te  uwag  Iwona Kapro -Charzy ska [Kapro -Charzy ska 2005, 139�148 i Ka-
pro -Charzy ska 2008, 55�57].

44 Wyst puj ce na pocz tku ci gu.
45 Jako element rodkowy ci gu.
46 Szczegó owe informacje dotycz ce d ugo ci ci gów su ksalnych w derywatach odrzeczow-

nikowych przedstawione s  w artykule Ci gi su ksalne w derywatach odrzeczownikowych [Burkac-
ka 2006]. Zawarte w nim spostrze enia odnosi y si  do cz ci opracowanego wówczas materia u 
i obejmowa y dane dotycz ce ci gów z su ksami rodzimymi i obcymi.

47 Materia  ten potwierdza spostrze enia Krystyny Kowalik, która ustali a, e system j zykowy 
preferuje struktury nieskomplikowane; struktury o du ym stopniu rozcz onkowania stanowi  peryfe-
rie systemu morfologicznego, zwykle s  ilustrowane izolowanymi przyk adami [Kowalik 1977, 198]. 



 Iwona Burkacka

trójelementowych (stanowi  nieco ponad 17% wszystkich), inne wyst puj  spo-
radycznie. Najd u sze s  uk ady sk adaj ce si  z 5 su ksów roz o onych na 5, 6 
lub 7 taktach (z 2 uci ciami48), np. al(ny)+iz(owa )+ac(ja)+or II+sk(i) (CEN-
TRUM 2.  centralny  centralizowa   centralizacja  centralizator  cen-
tralizatorski) i w a nie w nich cz sto wyst puj  a ksy genetycznie obce.

Porównanie udzia u su ksów obcych w uk adach dwu-, trój-, cztero- i pi cio-
su ksalnych przynosi ciekawe spostrze enie: wraz ze wzrostem stopnia skompli-
kowania struktury ci gu zwi ksza si  udzia  su ksów obcych. Wynika  to mo e 
z cz stych uci  (towarzysz cych przy czaniu su ksów obcych), które ograni-
czaj  wyd u anie korpusu su ksalnego: odrzucane elementy skracaj  struktur , 
co mo e sprzyja  dalszemu przy czaniu su ksów. Na przyk ad w derywacie cen-
tralistycznie ko cz cym su ksacj  od wyrazu niemotywowanego centrum (CEN-
TRUM 2.  central<n>y  central<izm>  centralistyczny  centralistycznie] 
nie ma ladu po jednym su ksie (-izm) i po cz ci drugiego (-n-). 

W uk adach pi ciosu ksalnych dominuj  su ksy obce lub hybrydalne, g ów-
nie -aln(y), -i/yz(owa ), -acj(a), -or II, -i/ystyczn(y), -i/yzm, -i/yst(a). Mo na wi c 
powiedzie , e a ksy obce lub hybrydalne s  niezb dnym elementem powstania 
d ugiego uk adu su ksów, gwarantuj  wielokrotn  su ksacj . W tych d ugich uk a-
dach wyst puj  te  obligatoryjnie uci cia, najcz ciej elementu -n-, su ksu -i/yzm 
lub po cze  su ksów49, np. iz+acj(a). 

Krótsze ci gi su ksalne s  ró norodne i bardziej obci one, zawieraj  g ów-
nie su ksy rodzime, cz sto maj  charakter po cze  jednorodnych genetycznie. 
W uk adach heterogenicznych cz sto spotykamy su ks -k(a) w funkcji deminu-
tywnej czy przyrostek -ow(y).

5.2. Obci enie ci gów

Wi kszo  budowanych uk adów su ksalnych z elementem obcym ma znacz-
nie mniejsze obci enie ni  uk ady z su ksami rodzimymi. Najbardziej widoczne 
jest to w uk adach, w których su ks obcy ko czy procesy derywacyjne: tu obci -
enie takich ci gów stanowi nieco ponad 10% (rodzimych � a  85,9%, czyli ponad 

o miokrotnie wi cej). W uk adach inicjuj cych � ci gi z pierwszym su ksem 
obcym s  obci one trzykrotnie mniej ni  rodzime. W uk adach ze rodkow  po-
zycj  su ksu rzeczownikowego su ksy obce wyst puj  ok. pó tora raza rza-
dziej. 

48 W nawiasach < > umieszczam cz stki ucinane.
49 Na przyk ad w ci gu aln(y)+iz(owa )+x+x+acj(a)+istyczn(y)+e obserwujemy uci cie ele-

mentu -n- oraz su ksów -iz(owa )+acj(a) nast puj ce przed przy czeniem su ksu -istyczn(y) � 
CENTRUM 2.  centralny  centralizowa   scentralizowa   decentralizowa   decentrali-
zacja  decentralistyczny  decentralistycznie), a w ci gu aln(y)+i/yzm+i/yst(a)+
i/yczn(y)+e � su ksu -izm i elementu -n- pochodz cego z su ksu -aln(y) � FORMA  formal<n>y 

 formal<izm>  formalista  formalistyczny  formalistycznie.
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Jednak mo e to si  wi za  z tym, e su ksy obce cz sto wyst puj  w d ugich 
uk adach su ksalnych. Su ksy rodzime buduj  za  ci gi krótkie, zwykle dwusu-
 ksalne, które jednak s  liczne i mocno obci one. A przecie  zauwa alna jest, 
bynajmniej niezaskakuj ca, prawid owo : im d u szy ci g, tym mniej  obci ony. 

Uk ady trójsu ksalne nie wyst puj  ju  tak cz sto � maksymalnie szesnasto-
krotnie. Dotyczy to ci gu i/yz(owa )+acja+ny. Rzadziej powielane s  uk ady al-
n(y)+i/yzm+i/yst(a), aln(y)+i/yz(owa )+acj(a)50. W ród uk adów su ksów naj-
cz ciej powielanych dominuj  ci gi z elementami obcymi i/lub hybrydalnymi. 
Ci gi wy cznie rodzime s  mniej produktywne (np. najbardziej produktywny 
ci g z udzia em su ksów rodzimych: arz+sk(i)+o ma zaledwie 6 potwierdze ).

Uk ady cztero- i pi ciosu ksalne te  najcz ciej rozpoczynaj  si  od su ksu 
-aln(y) i tworz  ci g: alistycznie z podobnych sk adników � su ksów: -aln(y), 
-i/yzm, -i/ystyczn(y) i -e [al<n>(y)+<i/yzm>+i/ystyczn(y)+e51 i al<n>(y)+
<i/yzm>+i/yst(a)+i/ystyczn(y)+e52]. 

6. Pozycja su ksów obcych w strukturze ci gów

W ród su ksów wyst puj cych w ci gach mo na wskaza  te, które zwykle 
pojawiaj  si  na pocz tku lub ko cu uk adu. Niektóre inicjuj  d ugie ci gi su k-
salne, a wi c otwieraj  du e mo liwo ci derywacyjne w obr bie su ksacji. Inne 
je ko cz  � zamykaj  drogi. Cz  z nich tworzy cz ste po czenia (typowe, tra-
dycyjne, seryjne), a inna � wyst puje w izolowanych ci gach (o niewielkim ob-
ci eniu � jedno lub dwa potwierdzenia w materiale). 

6.1. Pozycja  nalna 

W ród su ksów ko cz cych ci gi su ksalne dominuj  rodzime przyrostki. 
Spo ród obcych warto wymieni  nast puj ce formanty: -acj(a) (ko czy 42 ró ne 
uk ady o obci eniu cznym 124), -i/yst(a) (odpowiednio: 27; 81), -i/yzm (odpo-
wiednio: 19; 95), -i/yz(owa ) (odpowiednio: 18; 57), -ator (13 uk adów, obci e-
nie: poni ej 30), -i/yzacj(a) (12 uk adów; obci enie: poni ej 30) oraz dwa hy-
brydalne -i/yczn(y) (22 uk ady; obci enie: 45), -i/ystyczn(y) (odpowiednio: 24; 
50). W zestawieniu z rodzimymi su ksami, np. formantem -ow(y), który ko czy 
167 ró nych uk adów o obci eniu cznym 726, czy -o  (odpowiednio: 125; 
956), wida  znaczn  ró nic . 

50 Rzeczywista d ugo  ci gu su ksalnego nie jest bardzo d uga ze wzgl du na liczne uci cia 
i  eksyjny charakter cz stki owa  wyst puj cej w su ksie -i/yzowa .

51 IDEA  ideal<n>y  ideal<izm>  idealistyczny  idealistycznie.
52 FORMA  formal<n>y  formal<izm>  formalista  formalistyczny  formali -

stycznie.
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Mo na wskaza  jednak te formanty obce, które zwykle ko cz  procesy su k-
sacji. Je eli uwzgl dnimy proporcje mi dzy liczb  wyst pie  su ksu nieotwiera-
j cego uk adów su ksalnych a ogóln  liczb  wyst pie , uzyskamy zobiektywizo-
wane dane, poniewa  niektóre formanty maj  liczne potwierdzenia, a inne 
wyst puj  sporadycznie w uk adach. T  wielko  wskazuj c  na udzia  su ksu 
w pozycji  nalnej w stosunku do ogólnej liczby wyst pie  w ci gach nazwiemy 
wspó czynnikiem  nitywno ci. 

Te su ksy, które maj  100-procentowy wspó czynnik  nitywno ci, zawsze 
ko cz  procesy su ksacyjne. Nie znajdujemy tu interesuj cych nas przyrostków 
obcych. Pojawiaj  si  one dopiero w grupie o znacznym prawdopodobie stwie 
zako czenia ci gu (wspó czynnik  nitywno ci od 88% do 70%): -j(um), -ol II, 
-ali(a), -oz(a), -i/yzacj(a), -ori(um), -j(a), -i/yk(a), -ing, -ur(a) II, -eri(a), -oid, 
-atur(a), -i/yt. Tworz  one nazwy procesów: -i/yzacj(a), -ing, i miejsc [-ori(um)] 
b d  buduj  s ownictwo specjalne � terminologi  medyczn , zoologiczn , bota-
niczn  � w przeciwie stwie do grupy rodzimych formantów (maj cych podobny 
wspó czynnik  nitywno ci), które odpowiadaj  za tworzenie zdrobnie , nazw eks-
presywnych, nazw e skich, nazw córek i synów oraz nazw cech, czynno ci, za-
wodów, urz dów.

Rzeczowniki o su ksalnym zako czeniu -i/yzacj(a) mog  sta  si  podstaw  
przymiotnika, np. z formantem -n(y). Je eli wi c opisujemy mo liwo ci systemu, 
to mo emy stwierdzi , e wymienione wy ej su ksy nie blokuj  dalszej derywa-
cji, w tym su ksacji (odnotowane s  bowiem lewostronne po czenia z kolejnymi 
przyrostkami), ale w praktyce na utworzeniu form z wymienionymi a ksami cz -
sto wyczerpuje si  aktywno  derywacyjna podstawy i su ksów. Nie ma potrze-
by, by kontynuowa  proces rozbudowy struktury wyj ciowej poprzez do czanie 
kolejnych su ksów. To ograniczenie nie wynika z w a ciwo ci podstawy � rze-
czownika niemotywowanego, do czono przecie  do niej su ksy, które otwieraj  
pewne mo liwo ci, ani z ogranicze  morfologicznych su ksów. 

Jeszcze pe niej zjawisko niewykorzystywania dróg derywacyjnych ilustruj  
su ksy o wspó czynniku  nitywno ci mi dzy 69% a 49%. Warto ci te wskazuj , 
e su ksy te bywaj  w innych pozycjach ci gu, a wi c maj  zdolno  przy cza-

nia a ksów (te o warto ciach zbli onych do 50% równie cz sto ko cz  uk ad, jak 
go inicjuj  lub spajaj ). W tej grupie znajdujemy liczn  grup  su ksów obcych 
lub hybrydalnych: -ad(a), -et(a), -arzyst(a), -i/ycyzm, -jer(a), -i/y kacj(a), -on, 
-i/yn(a) II, -i/ystyk(a), -i/yst(a), -ariusz, -acj(a), -ent, -onariusz, -i/yzm, -etyk(a), 
-al II, -i/yn II. 

W ród su ksów rzeczownikowych dominuj  te, tworz ce nazwy osobowe 
-arzyst(a), -janin, -i/yst(a), -ariusz53, -ent, -onariusz, które mog yby motywowa  
nazwy e skie. Przecie  rzeczowniki o su ksalnym zako czeniu na -i/yst(a), -ent 
regularnie staj  si  podstawami nazw e skich [Grzegorczykowa, Puzynina 1979, 

53 Tworzy te  nazwy zbiorowe (glosariusz).
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120]. My l , e na do  wysoki wspó czynnik  nitywno ci móg  wp yn  zwy-
czaj s ownikowy, polegaj cy na nienotowaniu wielu nazw e skich, jako form 
tworzonych niemal automatycznie. W materiale SGS-u znalaz y si  bowiem rze-
czowniki minimalista, maksymalista, a brak minimalistki i maksymalistki, nie widz  
te  przeszkód, by utworzy  wyraz mesjanistka (od: mesjanista). Czasami wp y-
n y czynniki pozaj zykowe: odnotowany jest makaronista, bo nie mówimy o ma-
karonistkach (mo e nie by o oratorek i pisarek u ywaj cych makaronizmów lub 
nie wiemy o ich istnieniu). Nie utworzymy formy *monopolistka, bo rzeczownik 
monopolista oznacza �osob   zyczn  lub prawn  maj c  monopol na co � i czy 
si  zarówno z rzeczownikami rodzaju e skiego, jak i m skiego czy nijakiego 
(monopolist  mo e by   rma, przedsi biorstwo, kraj). Czasami za  wida  specja-
lizacj : maszynista to 1. �mechanik prowadz cy lokomotyw  lub obs uguj cy ma-
szyn � i 2. �specjalista ustawiaj cy i zmieniaj cy dekoracje w teatrze�, a maszy-
nistka to �kobieta pisz ca zawodowo na maszynie� (dzi  zapomniany ju  troch  
zawód). Nie tworzy si  wi c nazwy e skiej od m skiej (maszynista), gdy  by-
aby ona identyczna z form  istniej c , która ma inne znaczenie, a poniewa  po-

zostajemy w tej samej grupie � nazw zawodów, by oby to bardzo myl ce. Powie-
my wi c, e Iksi ska jest maszynist 54.

Su ksy, które osi gn y 50-procentowy wspó czynnik  nitywno ci (i taki  
sam wspó czynnik czliwo ci), w zasadzie uzupe niaj  wymienione wcze niej 
grupy. Cz sto s  to su ksy o zako czeniu -i/yzm: -aizm, -azm, -aryzm, -atyzm, 
tworz ce s owa erudycyjne (ogólne i specjalistyczne)55, b d ce nazwami abstrak-
cyjnych cech, doktryn, zjawisk, procesów i stanów. W tej funkcji najcz ciej te  
wyst puje formant -cj(a). Mamy te  inne su ksy obce: -aner, -i/ykator, -i/ytyk(a), 
-jatri(a), -odi(a), -jon, -onist(a). 

Wi kszo  budowanych uk adów su ksalnych z elementem obcym ma znacz-
nie mniejsze obci enie ni  uk ady z su ksami rodzimymi. Najbardziej widoczne 
jest to w uk adach, w których su ks obcy ko czy procesy derywacyjne: tu obci -
enie takich ci gów stanowi nieco ponad 10% (rodzimych � a  85,9%, czyli ponad 

o miokrotnie wi cej). 

6.2. Su ksy inicjuj ce ci gi

Najwi ksza liczba ci gów, zw aszcza d u szych, inicjowana jest przez su ksy 
przymiotnikowe. W krótszych dominuj  rodzime przyrostki, zarówno przymiot-
nikowe, jak i rzeczownikowe. 

Spo ród obcych su ksów rzeczownikowych na uwag  zas uguje a ks -i/yzm, 

54 Pami tam te  dyskusje dotycz ce tego, czy Wis awa Szymborska jest poet  czy poetk  (wi -
zano te wyrazy z innym zakresem tematycznym twórczo ci).

55 Nieliczne s  przyk ady struktur ekspresywnych, wykorzystuj cych kontrast stylistyczny za-
chodz cy mi dzy formantem a podstaw .
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który inicjuje ponad 13% ci gów trójsu ksalnych i nieco ponad 12% wszystkich 
ci gów. Daje mu to ósm  pozycj , po su ksach przymiotnikowych rodzimych 
i hybrydalnych, tj. -n(y), -ow(y), -sk(i); -aln(y), -i/yczn(y), oraz rodzimych przy-
rostkach -k(a) d i -ek.

Je eli we miemy pod uwag  obci enie ci gów, to pozycja ta ulegnie os a-
bieniu: cz ciej wyst puj  ci gi rozpoczynaj ce si  od rodzimych su ksów: -arz, 
-nik, -i/yk I, -owat(y), oraz innego obcego -i/yst(a), który wspó tworzy derywaty 
b d ce naturaln  baz  dla nazw e skich, przymiotników [na -sk(i)] oraz nazw 
cech, zaj , dzia a . Rzeczownik z su ksem -i/yzm otwiera mo liwo  utworze-
nia nazwy osobowej i przymiotnika, cho  sam jest ucinany w procesie dalszej 
su ksacji i nie wp ywa na rzeczywist  d ugo  budowanego ci gu. 

6.3. Su ksy centralne

W pozycjach rodkowych (z obustronn  czliwo ci ) wyst puj  cznie 94 
su ksy lub formanty z o one pre ksalno-su ksalne. W ród nich na nasz  uwag  
zas uguj  przyrostki: -acj(a), -i/yzm, -ist(a) i -i/yzacj(a). Wyst puj  one w du ej 
liczbie ró norodnych ci gów, cho  cz ciej elementem spajaj cym s  a ksy -ow(y) 
i -i/yz(owa ). 

Su ksy obce, podobnie jak rodzime, cz sto wyst puj  w otoczeniu podobnych 
formantów, co pozwala na sporz dzenie swoistych map po cze . Cz ste uk ady 
tworz  wzory po cze , które w ca o ci lub � zwykle � w cz ci s  realizowane 
w derywatach. Wiedz c na przyk ad, e su ks -cj(a) (i jego pochodne) przewa -
nie pojawia si  po su ksach czasownikowych zawieraj cych w swojej budowie 
cz on z(owa ) [-aiz(owa ), -aliz(owa ), -atyz(owa ), -i/yz(owa ), -uliz(owa )], 
a tak e formantach -i/y k(owa ), -i/ykul(owa ), oraz otwiera miejsce dla forman-
tu -n(y), -aln(y), -or II i -ator, a formant -izm (i pochodne) przywo uje a ksy: -i/
yst(a), -i/ystyczn(y), -i/yz(owa ), mo na pokusi  si  o opracowanie wzorów cz-
liwo ci � swoistej uk adanki56, w której puzzlami s  poszczególne su ksy. W ich 
centrum znajduj  si  omawiane a ksy -cj(a) i -i/yzm, np.

    -n(y)+...
-aln(y)  -i/yz(owa )   -aln(y) +...  -k(a)  +....
-i/yczn(y)   -acj(a) -or II  -stw(o) +.... 
-i/y k(owa )    -ator  -sk(i) +... 
-i/ykul(owa )

56 Swoistej, poniewa  w zasadzie nie ma ona sztywno wyznaczonych ram, poza które nie mo -
na wyj .



czliwo  rzeczownikowych su ksów obcych

    -i/yczny(y)  e
-aln(y)  -i/yzm -i/yst(a)  -k(a) +.....
    -i/ywn(y)+.....
   -i/ystyczn(y)  -e
   -i/yz(owa )  -i/ystyczn(y)+....
    -acj(a)  -n(y)+...
    -ator+...

Schemat pokazuje mo liwo ci po cze 57, które jednak w rzeczywisto ci s  
realizowane zaledwie w cz ci.

Wnioski:

1. Rzeczownikowe su ksy genetycznie obce warunkuj  powstanie d ugich 
a cuchów s owotwórczych. Sprzyjaj  temu nast puj ce ich w a ciwo ci:

a) cz sto s  w ca o ci lub w cz ci ucinane, co zapobiega znacznemu wyd u-
aniu ci gu su ksalnego, a wi c i derywatu; 

b) ch tnie cz  si  z su ksami hybrydalnymi i obcymi, a tak e rodzimymi 
przyrostkami przymiotnikowymi; 

c) równie cz sto wyst puj  po su ksach, jak i tematach rzeczowników nie-
motywowanych (tu cz sto spotykamy uci cia) w przeciwie stwie do przyrostków 
rodzimych, które nierzadko maj  lewostronn  czliwo  ograniczon  do okre lo-
nego typu podstawy (tylko rzeczownik niemotywowany lub tylko su ks);

d) rzadziej ni  rodzime ko cz  su ksacj ;
e) tworz  derywaty b d ce sk adnikiem terminologii lub s ownictwa erudy-

cyjnego, które zwykle musi by  bardziej rozbudowane;
f) s  internacjonalizmami � nowe zapo yczenia, w tym nowe su ksy, i neo-

logizmy wzbogacaj  gniazda s owotwórcze i zmieniaj  istniej ce w nim relacje 
(dzi ki czemu mog  by  odnotowane nowe po czenia przyrostków); 

2. Su ksy rodzime buduj  krótkie ci gi, zwykle dwusu ksalne, rzadziej trój-
su ksalne, które maj  znaczne obci enie;

3. Istniej  su ksy obce, które charakteryzuj  si  pewn  specjalizacj :
a) otwieraj  wi ksze mo liwo ci su ksacyjne, np. -acj(a), -i/yzm;
b) cz ciej ko cz  su ksacj  -izacj(a), -oz(a), rzadziej a ksy: -j(a), -i/yk(a), 

-ur(a) II, -eri(a), -oid, -i/yt, -ad(a), -on i -i/ystyk(a);
c) przewa nie inicjuj  powstanie ci gu, np. -ant, -a  II.
4. Su ksy obce, podobnie jak rodzime, cz sto uk adaj  si  w typowe ci gi, 

np. i/yz(owac)+acj(a)+n(y) lub i/yz(owac)+acj(a)+or II.

57 W obu schematach grubo  linii odpowiada obci eniu poszczególnych po cze , tzn. im 
grubsza linia, tym wi ksze obci enie.
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Summary
Combinability of foreign nominal suf xes

The paper describes the combinability of genetically foreign suf xes occurring in simple deri-
vates. These suf xes show some distinctions: they form long strings (suf xal structures), they easily 
combine with hybrid suf xes and with native and foreign af xes, they more rarely end the suf xal 
derivation process and are often wholly or partially truncated to prevent signi cant lengthening of 
the suf xal string and thus, of the derivate.


