
A l e k s a n d r a  J a n o w s k a

O swoistości derywacj i  na t le innych sposobów nominacj i

ni jeden z mechanizmów nadawania nazwy nie ma charakteru autonomicz-
nego, niezależnego w swym bycie, zawsze jest wkomponowany w całość
możliwości nominatywnych istniejących w danym języku. Na słowotwór-

stwo należy zatem spojrzeć jako na jeden z kilku sposobów nominacji, jednak
o bardzo specyficznych cechach wyróżniających go na tle innych technik. Warto
zadać sobie przede wszystkim pytanie o istotę tej specyfiki.

Derywacja jest najważniejszym w językach słowiańskich środkiem wzbogacania
i rozwijania słownictwa. Już Miloš Dokulil w pracy Teoria derywacji zwrócił uwa-
gę, że języki słowiańskie posiadają słownictwo w dużej mierze motywowane i że
takie właśnie wyrazy są preferowane. Z podobnym stwierdzeniem spotykamy się
również w innych opracowaniach językoznawczych. Oblicza się, że 2/3 słownictwa
– w takich językach, jak np. rosyjski, czeski – to wyrazy podzielne słowotwórczo1.
Możemy przyjąć, iż w polszczyźnie sytuacja przedstawia się podobnie.

Wyrazy motywowane są wyraźniejsze semantycznie niż wyraz niepodzielny. To
prawdopodobnie jedna z głównych przyczyn, dla której tak chętnie po nie sięgamy
jako sposobu nominacji. „Motywacja – jak pisze Alicja Nagórko – zakłada per-
spektywę odbiorcy i odnosi się do procesów rozumienia leksyki. Ułatwia zapamię-
tywanie i porządkowanie słownictwa”2.

Spróbujmy objaśnić te stwierdzenia na przykładzie rzeczownika herbaciarnia.
W wymienionym wyrazie znaczący jest i temat słowotwórczy herbać-, i formant
-arnia. Temat słowotwórczy odnosi ów leksem do wyrazu podstawowego – herbata,
a także pośrednio do całego gniazda słowotwórczego (np. herbaciany, herbatnik,
herbatka), a formant do zbioru wyrazów, mających wspólny element semantyczny
i podobną formę, por. mydlarnia, szklarnia, kawiarna. Takie leksemy, jak: pub, bar,
pozbawione wspomnianych powiązań, są wyrazami samodzielnymi, niezależnymi
pod wskazanymi względami. A zatem derywat w odróżnieniu od wyrazu niemoty-
                                                          

1 M. Dokulil: Teoria derywacji. Przeł. A. Bluszcz, J. Stachowski. Wrocław 1979, s. 149. Zob też
J. Furdík: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). Prešov 2004, s. 24.

2 A. Nagórko: Zarys gramatyki polskiej. Warszawa 1998, s. 169.
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wowanego odwołuje się do dwóch sfer – jednej związanej z podstawą i rodziną
wyrazów oraz drugiej związanej z grupą wyrazów podobnych formalnie i seman-
tycznie. Tym samym wiąże się z dwoma zbiorami leksykalnymi, tworzącymi skom-
plikowaną siatkę wzajemnych zależności.

Przyjrzymy się najpierw relacjom pierwszego typu, o których w analizach sło-
wotwórczych rzadziej się wspomina, choć wydają się nie mniej ważne.

Dzięki rozbudowanemu systemowi derywacyjnemu spotykamy w polszczyźnie
bardzo rozległe gniazda słowotwórcze. Nowy derywat zawsze istnieje w kontekście
całej rodziny wyrazów. W ten sposób formacja słowotwórcza mocno zanurzona
zostaje w zbiorze leksykalnym danego języka. Co więcej, jej znaczenie może być
podtrzymywane istnieniem owego gniazda. Nie dziwi w związku z tym stosunkowo
częste zjawisko tzw. wielomotywacyjności, które polega na tym, że dla danego
derywatu można podać kilka wyrazów motywujących, por. słomianka ← słomiany
lub ← słoma czy kreślarnia ← kreślarski lub ← kreślarz. Naturalne wydaje się
również, że jeśli formacja traci w wyniku różnych przeobrażeń związek z pierwotną
podstawą, wówczas szuka się odniesienia do innego leksemu o tym samym rdzeniu.
I tak na przykład rzeczownik Żydówka współcześnie wiąże się bezpośrednio z wyra-
zem Żyd, choć dawniej motywowany był przez przymiotnik żydowy; żądny wywo-
dził się od żądać 'chcieć', a kiedy czasownik zmienił swoje znaczenie pojawiła się mo-
tywacja rzeczownikowa (żądza); pastwisko pochodzi prawdopodobnie od pastwa, wraz
z zanikiem tego wyrazu rolę podstawy przejął czasownik paść3. Jak widać, związek
z rodziną wyrazów umożliwia zachowanie charakteru słowotwórczego derywatu mimo
zaniku pierwotnej podstawy. Wymienione przykłady uświadamiają nam również,
jak ważne w języku polskim jest szukanie owych więzi derywacyjnych.

Dla relacji słowotwórczych istotniejszy jest jednak inny typ związków wyrazów.
Derywacja sprawia przede wszystkim, że wyrazy o wspólnych cechach semantycz-
nych grupują się formalnie, przybierając podobną postać. Forma zatem staje się
znakiem pewnego znaczenia. To właśnie głównie dzięki temu zabiegowi konstruk-
cje słowotwórcze mają przewagę nad formami prostymi. Są wyraźniejsze formalnie,
a co za tym idzie semantycznie.

Powróćmy do omawianego wcześniej przykładu. Wspomnieliśmy już, że leksem
herbaciarnia użytkownik języka polskiego automatycznie kojarzy z wyrazami,
takimi jak: kawiarnia, mydlarnia, a więc z nazwami miejsc. Przyrostek -arnia jed-
noznacznie wyznacza gatunek desygnatów. Nawet jeśli nie znalibyśmy wspomnia-
nego rzeczownika, nie mielibyśmy wątpliwości, że wskazuje on miejsce. A zatem
formant wnosi do derywatu pewne znaczenie – mniej lub bardziej wyraziste. A oto
inne przykłady – przyrostek -ciel wskazuje na wykonawcę czynności, -liwy tworzy
serię przymiotników oznaczających skłonność. Przykłady można byłoby mnożyć.

                                                          
3 Por. K. Kleszczowa: Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczow-

niki. Katowice 1998, s. 17.
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Niestety – przyznajmy – stosunkowo rzadko formanty są tak jednoznaczne, jak to
pokazaliśmy. W większości wypadków mamy do czynienia z formantami wielofunk-
cyjnymi. Za ilustrację może posłużyć sufiks -ka, który wskazuje w polszczyźnie na
zdrobnienia (rączka), nazwy żeńskie (aktorka), nazwy nosicieli cech (słomianka), nazwy
czynności (wędrówka) itd. Owa niejednoznaczność formantów częściowo zamazuje
klarowność obrazu słowotwórczego. W wypadku derywacji nie może być mowy o pro-
stych rozwiązaniach interpretacyjnych, nie może być mowy o kategorialności, takiej jak
we fleksji. Zjawiska słowotwórcze zbyt mocno związane są z leksykalnymi.

Mimo jednak braku pełnej jasności reguł słowotwórczych możemy powiedzieć, że
derywacja tworzy pewien ład w przestrzeni leksykalnej. Porządkuje i scala słow-
nictwo. Wyrazy motywowane układają się w modele, typy słowotwórcze, a w końcu
w kategorie, gromadzące zbiory typów słowotwórczych o tym samym znaczeniu
kategorialnym. Tworzą również rozległe gniazda. Derywacja niewątpliwie ułatwia
procesy kognitywne, związane z klasyfikowaniem i kategoryzacją świata4. Wyrazy
motywowane bowiem są znacznie bardziej przejrzyste pod względem kategorii
semantycznych niż niemotywowane. Łatwiej nam, ze względu na związek z pod-
stawą, przyporządkować czytankę do kategorii obiektów czynności, niż dokonać
takiej samej operacji myślowej przy leksemie książka.

Warto jednak byłoby zadać sobie pytanie, czy tylko o takich „walorach” słowo-
twórstwa można mówić. Wydaje się, że należałoby wskazać jeszcze inne właściwo-
ści derywacji. Oto wyraz motywowany, dzięki swojej złożonej budowie, może
wskazywać na znaczenia, które dla wyrazu niepodzielnego słowotwórczo są w zasa-
dzie niemożliwe do oznaczenia. Za pomocą środków słowotwórczych jesteśmy
w stanie wyrażać bardzo specyficzne, szczegółowe wartości semantyczne. Dzięki
temu uzyskujemy dużą precyzję wypowiedzi. Inaczej mówiąc – słowotwórstwo nie
tylko porządkuje słownictwo, ale przede wszystkim wzbogaca je „jakościowo”.

Jakie specyficzne wartości semantyczne wnoszą derywaty, pokażemy na przykła-
dzie derywacji czasowników, a dokładniej prefiksalnych formacji – grupy najtrud-
niejszej, a zarazem najciekawszej do opisu derywacyjnego. Językoznawcy podkre-
ślają szczególną nieregularność tego zbioru ze względu na istnienie wielu różnorod-
nych, małych grup semantycznych.

Dla uproszczenia dalszego wywodu warto pominąć zagadnienia związane z aspektem.
Należy jednak pamiętać, że formanty czasownikowe pełnią nie tylko odpowiednią
funkcję semantyczną, ale również wyznaczają aspekt czasownika.

We współczesnej polszczyźnie wykorzystywanych jest w derywacji czasowniko-
wej 17 rodzimych prefiksów oraz formanty obce, takie jak: re-, de(z)- (rekonstru-
ować, dezaktualizować)5. W porównaniu z formantami tworzącymi derywaty rze-
czownikowe jest ich stosunkowo niewiele, ze względu jednak na fakt, że w zasadzie
                                                          

4 A Nagórko: Zarys gramatyki…, s. 169.
5 Warto zaznaczyć, że prefiksy obce (re- i de(z)-) oraz rodzimy współ-, w odróżnieniu od pozostałych

przedrostków, nie wnoszą do derywatu aspektu dokonanego.
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czasowniki podstawowe mogą wchodzić w relacje z większością przedrostków,
w języku polskim mamy dziesiątki tysięcy żywych derywatów odczasownikowych.

W pracach językoznawczych odnajdziemy kilka propozycji opisu słowotwórczego
interesującej nas grupy formacji – zaznaczmy jednak – znacząco się różniących6.
Jak już wspomniałam, wszelkie próby klasyfikacyjne napotykają tu na duże prze-
szkody. Problem tkwi w nadmiernym rozdrobnieniu semantycznym derywatów
czasownikowych, przez to trudne jest stworzenie klarownej i w miarę prostej klasy-
fikacji. Rodzime prefiksy czasownikowe charakteryzuje znaczna wielofuncyjność,
np. przedrostek wy- wskazuje m.in. na: oddalenie (wyjechać), wydobycie na ze-
wnątrz (wyciągnąć spod ziemi), znalezienie przedmiotu wśród innych (wypatrzyć),
zużycie przedmiotu (wypisać np. długopis), gruntowność akcji, jej natężenie (wygo-
lić), kompletywność czynności (wymordować ludzi)7. W zależności od semantyki
czasownika bazowego zmienia się zazwyczaj funkcja prefiksu, np. omawiany przed-
rostek, łącząc się z czasownikiem ruchu, implikuje treści przestrzenne, a przy czasowni-
ku stanowym wnosi już wartość czasową (wysiedzieć). Połączenie prefiksu ze złożoną
strukturą semantyczną podstawy stwarza – jak czytamy w Gramatyce współcze-
snego języka polskiego – „ogromną ilość kombinacji semantycznych, z których
tylko część jest na tyle regularna, że nadaje się do opisu słowotwórczego, a nie
leksykalno-semantycznego”8.

Najpełniejszą klasyfikację prefiksalnych formacji czasownikowych – ujmującą dery-
waty w kategorie słowotwórcze – zawiera właśnie wspomniana Gramatyka. Autor tej
propozycji – Henryk Wróbel – wymienia 12 podstawowych kategorii: formacje o cha-
rakterystyce przestrzennej, czasowej, ilościowej, stopnia intensywności i efektywności,
formacje scharakteryzowane sytuacyjnie, nazwy akcji retrospektywnych i prospektyw-
nych, nazwy akcji pseudozwrotnych, nazwy akcji kreatywnych i anihilatywnych, nazwy
przekształceń, nazwy akcji komparatywnych, nazwy reakcji, derywaty kauzatywne.

Na podstawie przedstawionego schematu możemy odpowiedzieć na pytanie, jakie
wartości semantyczne czasowników są wyrażane za pomocą środków słowotwór-
czych, jakie treści są dla tej derywacji najbardziej charakterystyczne.

Najogólniej rzecz biorąc, prefiksy czasownikowe określają akcję przede wszystkim ze
względu na przestrzeń (przejechać, dojść, wynieść, podgryźć), czas (przesiedzieć, pośpie-
wać, wysiedzieć, dospać do rana); charakteryzują akcję ilościowo (nazbierać, powyłapy-
wać, przebadać), wskazują na jej intensywność, efektywność (nagrzeszyć, wygolić, wytań-
czyć się, ale też przywiędnąć), opisują ją również sytuacyjnie, akcentując pewne składniki
sytuacji, takie jak oficjalność (odczytać, por. przeczytać), możliwość jej zajścia (udźwignąć
                                                          

6 W. Śmiech: Derywacja prefiksalna czasowników polskich. Wrocław 1986; H. Wróbel: Słowotwór-
stwo czasowników. W: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Red. R. Grzegorczyko-
wa, R. Laskowski i H. Wróbel. Warszawa 1998, s. 536–584; R. Przybylska: Schematy wyobrażeniowe
a semantyka prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-, Kraków 2006.

7 Omawiam na podstawie: W. Śmiech: Derywacja prefiksalna…
8 H. Wróbel: Słowotwórstwo czasowników…, s. 540.
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'umieć (zdołać) wykonać daną czynność'). Wyznaczają ponadto wartości innego typu, np.
charakteryzują akcję ze względu na stosunek do innej czynności (odkłonić się 'zareagować
na podobną, wcześniejszą czynność; dopisać (zdanie) ‘wykonać dodatkowo tę samą czyn-
ność, co wcześniej’), czy wreszcie ze względu na jej efekt, rezultat (mówimy wówczas
o formacjach kreatywnych czy nazwach przekształceń: wygrać, wystrugać coś z czegoś).

To zaledwie podstawowy rys możliwości semantycznych omawianej derywacji. Już jed-
nak ten wybór pokazuje, że wiele wartości oznaczanych przez formacje prefiksalne nie
znajdzie odpowiedników semantycznych wśród czasowników podstawowych. Leksemy
niemotywowane nie są w stanie wyrażać takich niuansów znaczeniowych. Niewątpliwie
języki o rozwiniętym systemie słowotwórczym są w tym względzie uprzywilejowane.

Jako przykład możliwości wyrażania skomplikowanych wartości semantycznych
warto podać konstrukcje przestrzenne. Wybór ten nie jest przypadkowy. Formacje
tego typu należą – mimo iż wcale nie są najliczniejsze – do trzonu derywacji i są
dosyć wyraziste semantycznie (zwłaszcza jeśli chodzi o czasowniki ruchu). Stano-
wią też podłoże krystalizowania się innych nieprzestrzennych treści.

Analizę ograniczmy tylko do konstrukcji wskazujących na oddalanie i zbliżenie.
I choć, oczywiście, nie wyczerpuje to problematyki, obrazuje jednak skalę możliwo-
ści opisu przestrzennego, jakie dają nam środki słowotwórcze9.

Warto zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że znaczenia adlatywne (zbliżenie)
wyznaczane są kilkoma prefiksami: do-, na-, nad-, pod-, przy-, w-, z/s-, a także za-
i po-10. To liczba duża, można powiedzieć, że jak na derywację zbyt duża. Wymusza to
silną specjalizację semantyczną prefiksów. Przyjrzyjmy się wybranym przykładom:

– Dojechał do mety.
– Przez nieostrożność najechał na rower.
– Wreszcie nadjechał tramwaj.
– Wjechał do garażu.
– Podjechał bliżej nas.
– Zjechało się mnóstwo krewnych.
– Taksówka zajechała pod dom.
– Pojechał do domu.
Każda z wymienionych konstrukcji nieco inaczej charakteryzuje akcję przestrzennie,

choć wszystkie mają ogólną wartość adlatywną. Uważna analiza semantyczna przytoczo-
nych przykładów pozwala na sformułowanie pewnych uogólnień. Za pomocą formacji
słowotwórczych w języku polskim zbliżenie możemy określić pod kilkoma względami:

1. Formanty wskazują na jednostkowość lub wielość obiektów objętych czynno-
ścią. W tym wypadku zwraca uwagę przedrostek z/s- (z/s… się), wprowadzający
                                                          

9 Pełniejszy opis współczesnych formacji przestrzennych można odnaleźć w: A Janowska: Przestrzeń
w opisie słowotwórczym, „Postscriptum” 2002, nr 2–3, s. 15–21.

10 Warto byłoby podkreślić, że formacje przestrzenne tworzone za pomocą prefiksu po- są bardzo nie-
jasne semantycznie. Stąd niektórzy językoznawcy traktują je jako konstrukcje oznaczające oddalanie.
Zob. W. Śmiech: Derywacja prefiksalna…, s. 19.
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informację o dużej liczbie obiektów (subiektów) uczestniczących w akcji, np. zsu-
nąć (krzesła), zejść się.

2. Większa część prefiksów wnosi znaczenie rodzaju kontaktu zachodzącego mię-
dzy obiektem uczestniczącym w akcji przestrzennej a lokalizatorem – zetknięcie
z powierzchnią (lub z górną częścią) lokalizatora, np. przykleić, nałożyć, dosięgnąć,
wniknięcie do jego środka, np. wejść, wskazanie na działanie pod przedmiot, np.
podłożyć lub działanie naokoło obiektu, np. objechać.

3. Istotne w semantyce prefiksów okazuje się również wskazanie na stopień zbli-
żenia do wyznaczonego w przestrzeni punktu. Jeśli chodzi o derywaty, które wyzna-
czały rodzaj kontaktu z lokalalizatorem, wartość ta ma charakter wtórny, automa-
tycznie bowiem oznaczają zbliżenie całkowite. Istnieje jednak możliwość wskazania
na częściowe zbliżenie za pomocą np. formacji typu podjechać, podejść. Zazwyczaj
chodzi o czynność wykonywaną na niewielkim obszarze, często jest to ten sam
obszar, na którym znajduje się punkt decelowy, por. podszedł do okna.

4. W opisie adlatywnym specyficzne miejsce zajmuje punkt obserwacyjny11. Tak
umownie określa się punkt w przestrzeni, skąd opisywana jest dana czynność. Naj-
bardziej charakterystyczne w tym względzie są czasowniki typu nadjechać, nadejść.
Od formacji z przy- różnią się przede wszystkim tym, iż prefiks nad- komunikuje
istnienie w miejscu docelowym osoby obserwującej kolejne etapy ruchu adlatywne-
go. Stąd też przy tego typu czasownikach nie pojawiają się adlatywne konstrukcje
przyimkowe – są po prostu zbędne. Nie możemy zatem utworzyć zdania:
*Nadjechał do nas kolega (por. Przyjechał do nas kolega).

Punkt obserwacyjny istotny jest również w charakterystyce innych formacji two-
rzonych np. prefiksem za- i po- (zajechać, pojechać). W Gramatyce współczesnego
języka polskiego konstrukcje te określone zostały jako formacje wskazujące na zbli-
żenie do punktu docelowego widzianego z punktu wyjścia. Różni je m.in. wskazanie
przez prefiks po- na początek akcji12.

Jak widać, zbliżenie jest opisywane przez prefiksy w sposób niezwykle precyzyjny we
współczesnym języku polskim. Żaden przyimek nie jest w stanie wyrazić tak dokład-
nych relacji przestrzennych zachodzących między lokalizatorem a obiektem. Sprawdza
się tu ogólne twierdzenie, że czynności zbliżania się są szczególnie ważne dla człowieka.

Ablatywność (oddalanie) pod tym względem jest wartością nieco skromniej repre-
zentowaną. Oddalanie od lokalizatora nie jest już tak dokładnie precyzowane, o czym
świadczy choćby mniejsza liczba prefiksów uczestniczących w wyrażaniu tego znacze-
nia. Polszczyzna dysponuje w zasadzie tylko czterema prefiksami ablatywnymi: od-,
wy-, z/s-, roz-. Dodać można jeszcze formant u-, współcześnie tworzący produktywne
modele słowotwórcze typu uciąć, ułamać13. Formanty informują przede wszystkim, od
                                                          

11 Por. A. Weinsberg: Okoliczniki miejsca a przedrostki miejsca i przedrostki przestrzenne. „Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 1971, t. 28, s. 145–151.

12 H. Wróbel: Słowotwórstwo czasowników…, s. 556.
13 Przedrostek u- nie tworzy nowych formacji kierunkowych typu ubiec, ujść, a te, które już są, mają

wyraźne znamiona leksykalizacji.



34 O JĘZYKU

jakiej części lokalizatora następuje ruch, a zatem czy jest to wnętrze (wyjść z domu), jego
powierzchnia (zejść ze stołu), czy zewnętrzna jego część, zwykle traktowana jako punkt
graniczny (odpłynąć od brzegu). Dodatkowo, przedrostek z/s- może podkreślać kierunek
w dół (zejść po schodach). Formant roz-/roz-… się wyspecjalizował się natomiast we
wskazywaniu na wielość obiektów oddalających się wzajemnie od siebie, por. roznieść
książki, rozejść się. Innych informacji nie odczytamy już z formacji ablatywnych.

Podane przykłady konstrukcji latywnych powinny uzmysłowić nam, jak ważną
rolę pełnią derywaty w kształtowaniu precyzji wypowiedzi.

Derywaty przestrzenne nie stanowią tu wyjątku. Taką samą szczegółowość opisu
akcji znajdziemy również wśród innych konstrukcji słowotwórczych, np. czasowych
czy wskazujących na intensywność, efektywność. Często chodzi naprawdę o bardzo
wysublimowane treści, np. formacje z po- oznaczają akcję podzielną „na względnie
odrębne porcje odnoszące się do wielu przedmiotów” (pozbierać książki), a dery-
waty z na- wskazują na sumowanie się porcji akcji (nazbierać książek)14.

Warto byłoby też wspomnieć w tym miejscu o wyrazach, które ze względu na
jednostkowość relacji semantycznej z podstawą znajdują się na pograniczu leksyki
i słowotwórstwa, a które często cechuje również wysoka specjalizacja semantyczna
względem czasownika podstawowego, por. np. różnice znaczeniowe między po-
twierdzić a czasownikiem podstawowym twierdzić:

– Wszyscy potwierdzili, że należy mu się nagroda.
– Świadkowie potwierdzili jego zeznania.
– Wczoraj twierdziłeś coś innego.
– Twierdził, że jest wyleczony.15

Ze względu na pewne niuanse semantyczne, które różnią ten derywat od podstawy, nie
możemy uznać go za formację aspektową. Ponieważ o regularności semantycznej w tym
wypadku mowy być nie może, podany przykład w zasadzie nie podlega opisowi słowo-
twórczemu16. Zdecydowanie bliższy jest sferze zjawisk leksykalnych. A jednak warto na
takie konstrukcje zwrócić uwagę także w kontekście słowotwórczym. Ich budowa (wspól-
ny pień), w odróżnieniu od typowych leksemów niemotywowanych, podkreśla wspólnotę
semantyczną. Na bazie tej wspólnoty łatwiej dostrzec owe niuanse semantyczne dla nich
charakterystyczne. Tego typu formacje stanowią – jak się wydaje – największe wyzwanie
glottodydaktyczne.

Ukazując cudzoziemcom bogactwo środków słowotwórczych, warto byłoby zwra-
cać uwagę na możliwości precyzowania informacji leksykalnej, jakie daje nam roz-
budowana derywacja. To trudne zadanie dla nauczyciela języka polskiego, trudne –
ale bardzo ważne dla opisu leksykalno-słowotwórczego polszczyzny.

                                                          
14 Tamże, s. 549.
15 Przykłady podaję za: Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz. T. 1–4. Warszawa 2003.
16 Podobną relację semantyczną możemy dostrzec w parze świadczyć – poświadczyć.
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