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Słowotwórstwo – sposób na nazywanie świata  
czy część systemu gramatycznego? 

1.
Wprowadzenie

ieregularność procesów słowotwórczych była przedmiotem wielu tekstów 
lingwistycznych, także tych przyjmujących perspektywę glottodydaktyczną. 
I choć zgodnie podkreśla się odrębność słowotwórstwa1, czy może raczej 

procesów słowotwórczych, od zwartego (choć nie pozbawionego wyjątków) systemu 
fleksyjnego polszczyzny, to jednak postrzegane jest ono jako część gramatyki. Z takiej 
postawy wynikają określone konsekwencje dydaktyczne. Uważam, że jest to założe-
nie słuszne i nie zamierzam z nim polemizować, ale jestem jednocześnie przekona-
na, że pewna niekonsekwencja2 bywa czasami wskazana. Rozumiem ją jako akceptację 
nieregularności i jednostkowości niektórych aktów słowotwórczych i tym samym po-
dejmowanie w relacji nauczyciel – uczeń prób pokazania, wyjaśnienia i przede wszyst-
kim nauczenia ich rozumienia i wykorzystywania w samodzielnym posługiwaniu się 
językiem polskim jako obcym.  

Obserwacja współczesnej polszczyzny, także w jej wydaniu medialnym, pokazuje, 
że słowotwórstwo jest szczególnie często wykorzystywanym sposobem nominacji3. 
Wypada zatem zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje, skoro mamy do dyspozycji 

1 Odnoszę się tu, oczywiście, do słowotwórstwa jako jednego ze sposobów nominacji, nie do opisu 
gramatycznego. Warto w tym miejscu przywołać klasyczną już definicję terminu derywacja słowotwór-
cza: „jest to proces tworzenia nowych leksemów w drodze afiksacji (dom > domek, pracować > przepra-
cować), zmiany paradygmatu fleksyjnego (dobry > dobro) lub przy użyciu alternacji morfonologicznych 
(zatkać > zatykać) (Lewandowski 1975–1976, cyt. za Laskowski 1981, 109). 

2 Impulsem do takiego myślenia był dla mnie swego czasu esej Leszka Kołakowskiego (Kołakowski 
1989), który głosił, że człowiekiem konsekwentnym może być tylko fanatyk. I choć filozof odnosił swoje 
refleksje do zupełnie innej sfery działalności człowieka, to sądzę, że należy o nich pamiętać także 
w naukowym myśleniu i dydaktycznym działaniu.  

3 Wiele tego typu przykładów podają artykuły zawarte w tomie Słowotwórstwo a media (Badyla, Mać-
kiewicz, Rogowska-Cybulska, red. 2011). 

N 
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także inne środki bogacenia zasobu leksykalnego, jak chociażby zapożyczenia czy 
neosemantyzacje. Badacze-słowotwórcy z pewnością odwołaliby się w tym miejscu 
do specyfiki języków słowiańskich (Janowska 2007, 28), które preferują derywację 
jako sposób bogacenia leksykonu. Z pewnością jednak udzielenie wyczerpującej 
odpowiedzi na to pytanie wymagałoby szerszych badań i głębszych refleksji. Po-
nieważ jednak nie taki jest cel niniejszego tekstu, ograniczę się tylko do oczywistego 
stwierdzenia: wyrazy motywowane są wyraźniejsze semantycznie. Nie bez znacze-
nia jest też fakt, że w akcie tworzenia nowego słowa jest miejsce na kreację wspartą 
regułami, czyli jest on, z punktu widzenia nadawcy, bardziej indywidualny, zezwala 
na pewną dowolność, którą tak cenią uczący się języka polskiego jako obcego. Pamię-
tać należy, że rozbudowany system gramatyczny polszczyzny często postrzegany jest 
jako gorset ograniczający, utrudniający komunikację. Z kolei z perspektywy odbior-
cy słowotwórstwo ma charakter porządkujący, ułatwia kategoryzowanie leksyki. 

W przedstawianym tekście zamierzam odnieść się do ważnych z punktu widzenia re-
gularności i nieregularności słowotwórczej pojęć: podzielności i motywacji, regularności 
i seryjności. Chciałabym także, przyjmując punkt widzenia zarówno nadawcy, jak 
i odbiorcy faktów słowotwórczych, odnieść się do miejsc wspólnych etymologii i słowo-
twórstwa. Wydaje się bowiem, że poszerzenie oglądu zjawisk derywacyjnych o perspek-
tywę diachroniczną może być przydatne w pracy lektora języka polskiego. 

2.  Między  podzie lnośc ią  a  motywacją  

Należy podkreślić, że przywołane (por. przypis 1.) pojmowanie derywacji słowo-
twórczej jest we współczesnej literaturze lingwistycznej często zastępowane innym, 
podkreślającym nie proces tworzenia, ale raczej relacje pomiędzy dwiema jednost-
kami będącymi jego uczestnikami: „przyjmuje się inne rozumienie tego terminu – 
jako zespołu reguł określających stosunki fundacji (motywacji formalnej i funkcjo-
nalnej), zachodzące między jednostkami słownikowymi” (Laskowski 1981, 109). 

W tym kontekście zrozumiałe jest zatem pojawienie się w tytule podrozdziału 
terminów stosowanych przede wszystkim w pracach o ukierunkowaniu słowotwór-
czym. Nie można jednak ignorować faktu, iż coraz częściej przyjmuje się, że nie ma 
wyraźnej granicy między leksyką motywowaną i niemotywowaną, gdyż struktura 
słowotwórcza wyrazu nie jest wartością stałą.  

Wydawałoby się, że czasy, w których toczono zaciekłe spory metodologiczne, 
kształtowano definicje podstawowych terminów opisu języka, mamy już za sobą. 
Jednakże w obrębie szeroko rozumianych badań leksykologicznych (tu zaliczam też 
prace słowotwórcze) ciągle istnieją takie pojęcia, którymi posługujemy się bądź 
nieprecyzyjnie, bądź są one wielorako rozumiane. Sytuacja taka ma miejsce szcze-
gólnie wtedy, gdy ten sam termin bywa stosowany w kilku nurtach badań języko-
znawczych lub gdy, w zależności od zakreślonego obszaru badawczego, można mu 



MAGDALENA PASTUCHOWA: Słowotwórstwo –  sposób na nazywanie świata… 11 

 

przypisać szerszy lub węższy zakres. Dla potrzeb glottodydaktycznych szczególnie 
ważne jest jasne określenie sposobu rozumienia motywacji i podzielności, gdyż to 
właśnie one pozwalają na precyzyjny opis procesów (ale też reguł) słowotwórczych, 
choć nie tylko do nich mogą się odnosić.  

Motywacja to termin o bardzo szerokim zakresie – wprowadzony został do języko-
znawstwa przez Ferdynanda de Saussure’a w kontekście jego tezy o arbitralności znaku 
językowego, także w późniejszych pracach pojawia się w uzupełnionej bądź zmodyfi-
kowanej wersji4. Ciekawa wydaje się propozycja Stephena Ullmanna przedstawiona 
w pracy Semantics: An Introduction to the Science of Meaning5, w rozdziale opisującym 
zjawisko przejrzystości leksemu bądź jej braku. Z trzech typów motywacji: fonetycznej, 
morfologicznej i semantycznej, wyróżnionych przez Ullmanna, w pracach leksykolo-
gicznych podejmuje się najczęściej wątki dotyczące motywacji morfologicznej 
i semantycznej. Motywację morfologiczną obserwujemy w leksemach, które, posłu-
gując się terminem Ullmanna, są transparentne, przejrzyste. Są one analizowane 
z punktu widzenia morfemów, które je tworzą, i można im przypisać (morfemom 
rdzennym i słowotwórczym) określone znaczenie (biegacz, myśliciel, wrzosowisko). 
Inny mechanizm działa, gdy mówimy o motywacji semantycznej. Dotyczy ona nie 
tylko konstrukcji słowotwórczych, ale także leksemów pierwotnych i opiera się 
często na metaforze, por. np. ziemniaki w mundurkach lub metonimii, por. np. czer-
wone berety ‘komandosi’6. Jak widać, te trzy typy motywacji (fonetyczna, morfolo-
giczna i semantyczna) obejmują większość zasobu leksykalnego języka. Warto 
w tym miejscu jeszcze raz przytoczyć wyniki badań słowackiego językoznawcy – 
Juraja Furdíka. Wynika z nich, że procentowy udział leksemów słowotwórczo mo-
tywowanych to w słowackim 65%, w rosyjskim 66%, we francuskim 57%, w wę-
gierskim 80%, a w fińskim aż 88%7. Gdyby jeszcze wziąć pod uwagę wyrazy mo-
tywowane fonetycznie, okazałoby się, że odsetek tych, które de Saussure nazywał 
konwencjonalnymi jest naprawdę bardzo niewielki. Skłania to do zastanowienia się 
nad postrzeganiem leksyki przez użytkowników języka. Nie należy bowiem zapo-
minać, że pojęcie motywacji zostało wprowadzone dla potrzeb synchronicznego 
opisu języka. Jednakże możliwość zatarcia się motywacji wprowadza konieczność 
rozszerzenia stosowalności tego terminu także na procesy, które dokonały się 
w przeszłości. Zresztą rozszerzone rozumienie derywacji wymusza podejście histo-
ryczne. Przecież, jak z niego wynika, słowotwórstwo to w równym stopniu opis 
reguł powstawania nowych słów, jak i interpretacja budowy już istniejących. Takie 

                                                           
4 Przegląd podstawowych prac dotyczących motywacji w tym szerokim rozumieniu zawarty jest w ar-

tykule Cienkowskiego (1973). 
5 Korzystam z tłumaczenia włoskiego La semantica. Introduzione alla scienza del significato (Ullmann 

1966). Wszelkie cytaty i oznaczenia stron pochodzą z tego wydania. 
6 Szczegółowy opis metafory i metonimii jako mechanizmów zmiany semantycznej zawarty jest w pracy 

Ullmanna (1966, 337–351). 
7 Dane te przytaczam za Furdíkiem (1993). 
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podejście ma jeszcze jedną konsekwencję: niezbędne staje się wprowadzenie pojęcia 
podzielności, które wchodzi w różnego typu relacje z pojęciem motywacji. Przez 
podzielność rozumie się bowiem możliwość wskazania w leksemie niepierwotnym 
poszczególnych morfemów i przypisania im konkretnych funkcji. Materiał języko-
wy pokazuje, w jaki sposób zakłócenia motywacji i podzielności wpływają na kształ-
towanie się struktury semantycznej słowa.  

Przyjęcie w opisie zmian motywacji perspektywy wykraczającej poza ściśle syn-
chroniczny opis każe jednocześnie zaakceptować działanie tak subiektywnych czyn-
ników, jak świadomość językowa poszczególnych użytkowników języka8. W wy-
miarze glottodydaktycznym mówić tu należy o wyższym bądź niższym stopniu 
przyswojenia polszczyzny. Powoduje to, że dopuścić należy możliwość wielorakie-
go odbioru tego samego leksemu, np. nazwy dni tygodnia dla osób lepiej znających 
polszczyznę są przejrzyste, dla tych, którzy stoją u progu poznawania zasobu leksy-
kalnego są to znaki jednorodne. Przykład ten jest o tyle istotny, że leksemy te tworzą 
grupę leksykalną, której jako jednej z pierwszych uczą się obcokrajowcy. Możliwa, 
i wcale nierzadka, jest też sytuacja, że mamy do czynienia z tzw. subliminal (ten 
przymiotnik określa poziom umysłu, którego nie jesteśmy świadomi) – w anglosa-
skiej terminologii kognitywistycznej określa się tak nieuświadomioną wiedzę 
o języku. Sondażowo przeprowadzone testy wśród grup cudzoziemskich wskazują,
że wystarczy drobna podpowiedź, zwrócenie uwagi na morfemowość budowy słowa 
i uruchamiają się mechanizmy poznawcze pozwalające na odczytywanie znaczeń 
wyrazów, które wydają się w pierwszym oglądzie zupełnie nieczytelne. Można by 
zatem powiedzieć, że uświadomienie, a w dalszej kolejności nauczenie odczytywa-
nia złożoności morfemowej jednostki leksykalnej, umożliwi wskazanie jej motywa-
cji. Nasuwa się tutaj analogia do pracy nad tekstem literackim: najpierw należy 
dokonać analizy, aby potem móc interpretować. Oczywiście od decyzji nauczyciela 
zależy, czy decyduje się na leksykalne (czyli bez wskazywania podzielności), czy na 
„słowotwórcze” wprowadzanie danej jednostki leksykalnej. Wydaje się jednak, że 
dla budowania systemu (parasystemu) leksykalnego cudzoziemca warto się pokusić 
o trud wyjaśniania struktury morfemowej wyrazu (podzielności), tak, aby jasna stała
się jego motywacja i przez to wartość semantyczna. Oczywiście, nie możemy zapo-
minać, że podzielny nie zawsze znaczy motywowany9. 

3. Regularność  v s .  sery jność  zjawisk  s łowotwórczych

Oba wymienione w tytule podrozdziału określenia nie są, z językoznawczego 
punktu widzenia, terminami, którymi posługujemy się w opisie słowotwórczym. 
Wydaje się jednak, że wskazanie różnic i podobieństw pomiędzy nimi może ułatwić 

8 Na temat potrzeby badań nad świadomością językową Polaków zob. np. Maćkowiak 2005, 1–8.  
9 Tego typu przykładów jest w polszczyźnie bardzo wiele, zob. np. stolica, grzebień, słonina. 
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interpretację (i reinterpretację) wielu faktów językowych z pogranicza słowotwór-
stwa i leksykologii10. Oczywiście, mówienie o regularności implikuje także wska-
zywanie na nieregularność; podobnie jest z seryjnością.  

Regularność rozumiem, zgodnie z definicją słownikową, jako ‘zgodność z pew-
nymi regułami’ (USJP). Oczywiście, w odniesieniu do zjawisk słowotwórczych 
należałoby ją nieco uściślić 

3 . 1 .  R e g u l a r n o ś ć  d e r y w a t ó w  

Pojęcie regularności formacji słowotwórczej zależy w dużej mierze od metodolo-
gii, w której dany opis powstaje. W trakcie kształtowania się zasad synchronicznego 
opisu słowotwórczego, czyli w zasadzie w II połowie XX wieku, ulegało ono znacz-
nym przemianom. Opis morfologiczny (a więc także słowotwórczy) wyrosły na 
gruncie strukturalizmu praskiego zakłada, że regularność jest ściśle związana z kate-
gorialnością. O ile zakłada się, że formy fleksyjne są w pełni kategorialne, to zna-
czy, że od określonej klasy tematów tworzy się przez dodanie odpowiedniej koń-
cówki wymaganą konstrukcję językową, formacje słowotwórcze taką kategorialno-
ścią nie dysponują (Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel 1998, 384). Nie znaczy to 
jednak, że nie możemy w zasobie wyrazów derywowanych wyróżnić grup tworzo-
nych według jasnych, jednorodnych reguł. Dość wymienić nazwy czynności na 
-enie, -anie, -cie (chodzenie, bieganie, picie), odprzymiotnikowe nazwy cech abs-
trakcyjnych tworzone sufiksem -ość (słabość, twardość, nagość) czy przysłówki 
tworzone od przymiotników za pomocą formantów -o // -e (blisko, późno, ładnie). 
Listy wyjątków, które należałoby tu dołączyć, aby dokonać pełnej charakterystyki 
tych klas, nie naruszają tezy o ich regularności – wszak i we fleksji pojawiają się 
formy nieregularne. Jednakże już opis na przykład nazw miejsc (kotłownia, wrzosowi-
sko, piwiarnia), nazw subiektów (śpiewak, mówca, ratownik, żywiciel) czy przymiotni-
ków powstających przez dodanie ogólnorelacyjnego przyrostka -owy (pomarańczo-
wy, dębowy, grzybowy) wymaga podania obszernej listy ograniczeń formalnych 
i precyzyjnego, zróżnicowanego, czasami nawet jednostkowego, opisu semantycz-
nego. Można by zatem powiedzieć, że reprezentują one niższy stopień regularności. 
Regularność jest zatem w odniesieniu do konstrukcji słowotwórczych wartością 
skalarną. Ta cecha stała się podstawą opisu derywatów w koncepcjach kognityw-
nych. Twórcy gramatyki kognitywnej zakładają, że proponowany przez nich opis 
jest bardziej przystawalny do rzeczywistości językowej. Jednym z argumentów jest 
zatem przekonanie, że skoro płynne, rozmyte są granice pomiędzy wieloma elemen-
tami świata zewnętrznego (zjawiskami naturalnymi a artefaktami), to można przyjąć 
ową płynność także w odniesieniu do zjawisk językowych. Jadwiga Puzynina, opi-
sując kategorie derywatów słowotwórczych w świetle lingwistyki kognitywnej, 

10 We wcześniejszych partiach tekstu deklarowałam inkluzywną relację pomiędzy leksykologią a sło-
wotwórstwem, tutaj podkreślam odrębność, mając na myśli relację motywowane : niemotywowane. 



14  O J Ę Z Y K U

stworzyła zestaw cech opisujących tzw. derywat prototypowy, to znaczy taki, któ-
remu przynależą wszystkie bez wyjątku właściwości wyróżnione w zestawie. Są one 
następujące (przytaczam za: Puzynina 1994, 80): 

1. Podzielność formalna na dwie części: formant i temat
1.1. Formant jako cząstka prefiksalna lub sufiksalna dająca się wydzielić na

podstawie parafrazy słowotwórczej 
1.2. Formant powtarzalny w serii wyrazów 
1.3. Formant dodatni, jednosegmentalny, a przy tym nie ograniczony do mor-

femu fleksyjnego 
1.4. Brak alternacji morfonologicznych lub alternacje automatyczne 
1.5. Część tematyczna niepodzielna na elementy leksykalne 

2. Podzielność semantyczna wyrazu opisana w punkcie 1.
2.1. Znaczenie tematu i formantu należą do cech definicyjnych wyrazu
2.2. Znaczenie derywatu różni się od znaczenia samego tematu
2.3. Wewnętrzna struktura syntaktyczna derywatu jest bardziej skomplikowa-

na od struktury syntaktycznej tematu.  
Jak widać, badaczka bierze pod uwagę zarówno cechy formalne konstrukcji, jak 

i właściwości semantyczne. Przyłożenie takiego modelu do konkretnego derywatu 
pozwala na określenie stopnia jego regularności, a jednocześnie umożliwia objęcie 
opisem (to znaczy analizą i interpretacją) także tzw. derywatów peryferyjnych, nie-
dysponujących pełnym zestawem wskazanych atrybutów.  

Punktem wyjścia jest dla Puzyniny budowa formalna i złożoność semantyczna już 
istniejących konstrukcji językowych. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę przytoczoną 
we wprowadzeniu definicję słowotwórstwa, to konieczne jest także spojrzenie 
z drugiej strony, spojrzenie na środki służące do budowania owych konstrukcji. 

3 . 2 .  R e g u l a r n o ś ć  f o r m a n t ó w  

W istniejących opisach słowotwórczych żadna ze wspomnianych perspektyw (to 
znaczy ani wyjście od derywatu, ani wyjście od formantu) nie zyskała prymatu. 
Świadczą o tym podstawowe podręcznikowe opracowania derywacji słowotwórczej. 
W książce Renaty Grzegorczykowej i Jadwigi Puzyniny Słowotwórstwo współcze-
snego języka polskiego podstawą prezentacji są wyodrębnione sufiksy, ale już 
w opracowaniu R. Grzegorczykowej Zarys słowotwórstwa polskiego punktem wyj-
ścia czyni się kategorie słowotwórcze. Podobnie jest w gramatyce akademickiej 
z 1984 roku (II wydanie w 1998).  

Regularność formantów należałoby rozumieć z jednej strony jako możliwość 
przypisania im stałej wartości semantycznej, z drugiej zaś jako możliwość zdolności 
tworzenia derywatów przynależnych do jednej, określonej kategorii semantycznej. 
Przegląd zasobu polskich formantów słowotwórczych11 pokazuje, że na próżno 

11 Za formant słowotwórczy uważa się, zgodnie z obowiązującymi ustaleniami, morfem słowotwórczy 
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szukać takiego, który byłby w pełni regularny, czyli bezwyjątkowo posiadał obie te 
cechy. Nawet sufiksy -enie, -anie, -cie, które tworzą regularne odczasownikowe 
nazwy czynności, mogą być środkiem konstruowania derywatów o zupełnie innej 
wartości, choćby: sposobowych, np. uderzenie (ta tenisistka ma naprawdę silne 
uderzenie), rezultatywnych, np. zapomnienie (jego dzieła odeszły w zapomnienie), 
nazw wytworów, np. przywidzenie (dziś w nocy znowu wróciło do mnie to przywi-
dzenie), nazw środków czynności, np. wyposażenie (te stoły posłużą do wyposażenia 
hotelu)12. Najbardziej wyrazistą grupą (poza nazwami czynności, oczywiście) two-
rzoną wspomnianymi przyrostkami są nazwy przedmiotowe typu jedzenie, picie, 
mieszkanie. Problematyczna dla cudzoziemców jest tutaj przede wszystkim homo-
nimiczność tych konstrukcji z regularnymi nazwami czynności. Jedynym, jak sądzę, 
sposobem na prawidłowe odczytanie znaczenia jest odwołanie się do kontekstu13.  

Także wskazanie formantu, któremu w definicji strukturalnej można by przypisać 
stałe znaczenie jest niemożliwe. Wielofunkcyjność semantyczna (wieloznaczność) 
morfemów słowotwórczych podkreślana jest w wielu pracach, choć i w tym przy-
padku możemy mówić o różnej pozycji na skali regularności. Z pewnością przyrost-
ki tworzące deminutiva (-k- + zakończenia rodzajowe) lokują się na niej bardzo 
wysoko, zaś na przykład te, które budują nazwy subiektów zdecydowanie nisko 
(-acz, -ca, -iciel, -ator, -arz, -nik, -ak, -ec, -er, -(acz)ka, -a, -er, -ant, -ent i inne). 

3 . 3 .  S e r y j n o ś ć  k o n s t r u k c j i  s ł o w o t w ó r c z y c h  

Seryjność w słowotwórstwie rozumiana jest jako powielanie pewnego modelu 
w znacznej liczbie formacji. Pisał o tym prawie 30 lat temu Bogusław Kreja (1983, 
przedruk 2000), uzasadniając powstawanie tych modeli zmianami semantycznymi 
zachodzącymi w łańcuchu słowotwórczym. Problem ten przedstawiły także Alicja 
Nagórko (1998), Hanna Jadacka (2001) czy Krystyna Waszakowa (2012). Jako 
powstające seryjnie czy, inaczej mówiąc, analogicznie, określa się struktury słowo-
twórcze, które powielają budowę wyrazu wzorcowego (np. autostrada > nartostra-
da, Wisłostrada, infostrada; alkoholik > pracoholik, zakupoholik, seksoholik). Jak 
pokazują przykłady, mamy tu do czynienia z odtwarzaniem wzorca, którym jest 
leksem na gruncie polszczyzny podzielny, ale nie zawsze motywowany (autostra-
da). Wyodrębnia się zatem w sposób sztuczny cząstki (niebędące morfemami), które 
następnie służą do tworzenia nowych jednostek leksykalnych i zyskują tym samym 
status morfemów słowotwórczych. Powstałe wyrazy są wyraźnie podzielne, ale 
motywacja musi być wsparta odwołaniem do wyrazu-wzorca. 

(prefiks, sufiks, interfiks), morfem fleksyjny pełniący funkcję słowotwórczego (np. zestaw końcówek 
fleksyjnych w derywatach typu lisi < lis), alternację morfonologiczną, np. spotkać > spotykać).  

12 Zdarza się też tak, że te same derywaty można interpretować jako wytwory bądź środki czynności, 
np. podany leksem wyposażenie w zdaniu: W tym hotelu jest nowe wyposażenie.  

13 O roli kontekstu w odczytywaniu znaczeń zob. np. Waszakowa 2007. 
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Inny sposób realizacji analogii polega na seryjnym wykorzystywaniu obecnych w pol-
szczyźnie morfemów słowotwórczych i przypisywaniu im ściśle określonej wartości 
semantycznej (Waszakowa 2012, 2), np.: pępkowe, becikowe, bykowe, gapowe. Być 
może wzorcem było tu w zasadzie współcześnie niepodzielne (ze względu na przynależ-
ność podstawy do słownictwa przestarzałego) frycowe < fryc przestarz. ‘osoba początku-
jąca w jakimś zawodzie, nieobeznana z czymś, niedoświadczona; nowicjusz, fuks’ 
(USJP), ale powstała seria jest nie tylko w pełni podzielna i motywowana na gruncie 
polszczyzny, ale dodatkowo tworzy zwartą semantycznie grupę o wartości ‘opłata’. 

Dla metajęzykowych opisów analogii słowotwórczej ważne jest, która część wyrazu-
-wzorca podlega wymianie (pienna czy afiksalna), czy mamy do czynienia z wzorcem 
obcym czy rodzimym, czy wreszcie, jak przebiega identyfikacja poszczególnych ele-
mentów powstałej konstrukcji słowotwórczej. To ostatnie zagadnienie każe też zastano-
wić się, gdzie przebiega granica między słowotwórstwem a kontaminacją. Jednakże 
w dydaktyce języka polskiego jako obcego należy skoncentrować się na wskazaniu 
analogii jako jeszcze jednego mechanizmu tworzenia (i odczytywania również) jedno-
stek leksykalnych. Ważne wydaje się też podkreślenie różnic pomiędzy regularnością 
a seryjnością. To, co jest seryjne, nie zawsze jest przecież regularne.  

4.  Etymologia  a  s łowotwórstwo 

Do refleksji nad wspólnotą tych dwóch subdyscyplin językoznawczych (etymolo-
gii i słowotwórstwa) skłania przywoływana już tutaj ogromna liczba jednostek lek-
sykalnych, w których relacja pomiędzy motywacją a podzielnością jest zachwiana. 
Dodatkowym argumentem za podjęciem tego wątku jest ewolucja pojmowania za-
kresu badań etymologicznych we współczesnym językoznawstwie. Warto tu przyto-
czyć opinię Marioli Jakubowicz, z którą w pełni się zgadzam14:  

Przez badania etymologiczne rozumiem te, które odsłaniają dawne znaczenia wyrazów przez 
wskazanie na pierwotną motywację semantyczną. Oprócz wyrazów o niejasnej motywacji sło-
wotwórczej, zaliczam tu także wyrazy, których podstawa słowotwórcza jest znana, lecz jej zna-
czenie nie tłumaczy znaczenia derywatu (Jakubowicz 1999, 117).  

Jak więc widać, miejsca wspólne między słowotwórstwem a etymologią są bardzo 
wyraźne. Takie podejście jest niezwykle przydatne w glottodydaktyce, gdyż nadrzęd-
nym celem jest tu przecież nie opis słowotwórczy, ale rekonstrukcja znaczenia15. 
Pamiętać należy jednak o zasadniczej różnicy między etymologią a słowotwórstwem: 
o ile ta pierwsza rozciąga zakres swoich badań i konstatacji na obszary wykraczające 
poza polszczyznę, o tyle słowotwórstwo ogranicza się do obserwacji dotyczących 

                                                           
14 Podobny pogląd wyrażałam w książce: Pastuchowa 2008.  
15 Zakładam taką kolejność postępowania dydaktycznego, w której najpierw uczymy rozumienia, a następnie 

tworzenia tekstu. W praktyce mamy zwykle do czynienia w zasadzie z jednoczesnością obu procesów.  
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danego języka, w naszym przypadku polskiego. Takie rozgraniczenie obowiązuje 
w nauce, wydaje się jednak, że ciekawą propozycją metodyczną w językoznawstwie 
stosowanym byłoby podejmowanie prób poszukiwania wspólnych rdzeni i przysłu-
gujących im wartości semantycznych na gruncie na przykład języków słowiańskich. 
Ten pomysł dotyczyć może, rzecz jasna, tylko grup zaawansowanych. Wyjaśnienie 
znaczenia polskiego przymiotnika łaskawy, który w polszczyźnie jest już zupełnie 
zleksykalizowany (por. np. użycie w formule grzecznościowej łaskawy panie) przez 
odwołanie się do czeskiego rzeczownika láska ‘miłość’ mogłoby dać zaskakujące 
efekty. Podobne rozważania mogłyby dotyczyć polskich słów wyraźnie dwumorfe-
mowych, ale niemotywowanych w polszczyźnie: bydło vs. czeskie bydlo ‘byt, życie, 
utrzymanie; mieszkanie, domek’; kożuch vs. czeskie kůže ‘skóra; skórka owoców’. 

Innym zagadnieniem, które pojawia się w kontekście związków pomiędzy etymo-
logią a słowotwórstwem jest relacja pomiędzy znaczeniem wyjściowym a znacze-
niem otrzymanym z jednostek powstałych w wyniku zabiegów słowotwórczych. 
Pomijam w rozważaniach oczywiste derywaty, których znaczenie oddaje w pełni 
parafraza słowotwórcza. Zwykle zresztą rezygnuje się z tego terminu na rzecz pery-
frazy słowotwórczej, czyli takiej konstrukcji syntaktycznej, która omawia desygnat 
danej nazwy (Grzegorczykowa, Puzynina 1976, 22). Peryfraza tym różni się od 
parafrazy, że jest ona niekoniecznie równoznaczna z nazwą, może być bliskoznacz-
na lub zawierać elementy asocjacyjne. Łączy ją natomiast to, że – podobnie jak 
parafraza – musi zawierać wyraz podstawowy dla derywatu.  

Zdarza się jednak często, że dla odczytania znaczenia konieczne jest sięgnięcie do 
szeroko rozumianych wyjaśnień etymologicznych. Mam na myśli nie tylko trady-
cyjne, odwołujące się do strukturalizmu rozumienie etymologii jako nauki dążącej 
do odtworzenia budowy leksemu jako całości (rdzenia i elementów afiksalnych), ale 
przede wszystkim to, które umieszcza etymologię w kręgu lingwistyki kognitywnej. 
Wynikają z tego określone konsekwencje dla nauczania JPJO. Założyć bowiem 
należy, że dla właściwego odczytania złożonej morfemowo konstrukcji językowej 
niezbędne są czasami nie tylko kompetencje gramatyczne, ale też obyczajowe, czy 
szerzej, kulturowe. Wiele tego typu przykładów znajdziemy na przykład w słownic-
twie botanicznym: kosmatki ‘agrest, porzeczki’, koziełki ‘storczyk’, języczki ‘babka 
lancetowata’16. Ale nie trzeba nawet ilustrować tej konieczności przykładami z pól 
leksykalnych polszczyzny, które nie należą do podstawowego zasobu języka, tak jak 
nazwy botaniczne. Wystarczy choćby przywołać te jednostki leksykalne, które 
wprowadza się na etapie początkowym uczenia polszczyzny. Myślę tu o nazwach 
miesięcy czy dni tygodnia. Wobec wyraźnej podzielności i motywacji nazwy kwie-
cień < kwiat, wrzesień < wrzos pojawia się konieczność wyjaśnienia leksemów 
sierpień czy styczeń, w których mamy przecież taki sam morfem -eń. A te wyjaśnie-
nia wymagają już właśnie wiedzy nie tylko językowej, ale też kulturowej. Podobnie 

16 Przykłady zaczerpnęłam z artykułu Danuty Ostaszewskiej i Ewy Sławkowej (1999). 
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jest w przypadku przejrzystej środy czy czwartku wobec zdecydowanie mniej przej-
rzystego wtorku i być może nieczytelnej, w dobie globalizacji, niedzieli. 

5.  Zakończenie  

Nie jest w żaden sposób odkrywcze stwierdzenie, że nauczanie JPJO musi mieć 
wymiar ciągły: nie można ostrymi granicami oddzielać uczenia gramatyki od ucze-
nia zachowań językowych czy przekazywania wiedzy o literaturze od wprowadzania 
w obręb polskiej kultury. Niemniej jednak z pewnością niektóre obszary są sobie 
bliższe, inne zaś tworzą osobne kręgi poznawcze, i to zarówno ze względu na opi-
sywane zjawiska, jak i ze względu na charakter przekazywanej wiedzy czy język 
opisu. Z całym przekonaniem trzeba jednak powiedzieć, że uczenie słowotwórstwa 
jest uczeniem leksyki, jest pomnażaniem zasobu leksykalnego studenta. I to przekonanie, 
może być, jak sądzę, jednym z kierunkowskazów przy ustalaniu glottodydaktycznego 
punktu widzenia w uczeniu słowotwórstwa. Wydaje się też, że umieszczenie procesów 
nominacyjnych, jakie dokonują się za pomocą środków słowotwórczych, w perspekty-
wie kulturowej ma jeszcze jedną zaletę. Pokazuje mianowicie z jednej strony odręb-
ność słowotwórczą polszczyzny (i to starałam się uzasadnić w podrozdziale 2.), 
z drugiej zaś może wskazywać wspólnotę procesów nominacyjnych (w tym słowo-
twórczych) w różnych językach. Kreatywność czy nawet gra językowa są przecież nie-
odłącznym składnikiem działalności językowej każdego człowieka. Podobnie jak angiel-
skie brunch17 powstały ze skrzyżowania breakfest + lunch czy smog < smoke + fog, 
zostały utworzone: polski przymiotnik tacierzyński < tata (z alternacją w tema-
cie) + macierzyński (ucięcie części podstawy) czy potoczne / wulgarne biurwa. 
Oczywiście, ze względu na charakterystykę typologiczną poszczególnych języków 
procesy kontaminacji mają nieco inny przebieg, ale koncept pozostaje ten sam.  

Trudno zatem odpowiedzieć jednoznacznie na tytułowe pytanie: czy słowotwórstwo 
jest sposobem na nazywanie świata czy częścią systemu gramatycznego. Wydaje się, że 
jest i tym, i tym po trosze. Istota tej płaszczyzny języka leży, jak sądzę, w wyraźnej, jak 
nigdzie w języku, dwubiegunowości. Rozumiem ją jako, z jednej strony, możliwość 
interpretowania dokonanych już w języku nominacji, z drugiej zaś, jako potencję twór-
czą, możliwą do zrealizowania na każdym etapie poznawania języka. 
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M A G D A L E N A  P A S T U C H O W A  

W o r d  F o r m a t i o n  –  a  W a y  t o  D e s c r i b e  t h e  W o r l d  o r  P a r t  o f  a  G r a m m a t i c a l  S y s t e m ?  

The article discusses problems of word formation from glottodidactic perspective. The author concen-
trates on the relationship between regularity and irregularity in word formation, she takes into considera-
tion both derivatives and formants. The key to understanding the relation between regular and irregular 
facts can be distinguished between the two terms: divisibility and motivation. The author of the article 
also discusses the problem of analogy in world formation that explains creation of such constructions as 
zakupoholik, infostrada or gapowe. Etymology that is undeniably connected with word formation turns 
out to be an additional tool useful in interpreting word formations. Reference to historical facts in addition 
to linguistic facts facilitates interpreting lexical units, that are not motivated in contemporary Polish 
language. 
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